
Pokrok západu 7
— Po smrti policejního ředitele stě oněch věkem sešlých NyníDr I HOLO VTCHINERDr Karol II Drouor

ČESKÝ LÉKAŘ

kračování) — Různé druhy ple-
nice — Opatření stromů a keřů)

na zimu — Hubení brouka bram-

borového — Bez černý — Che-

mie octa — Mimo to jsou v kaž-

dém čísle Hospodáře zodpovídány
četné dotazy z různých hospodář-
ských oborů dále zavedena jest v
listu tom rubrika pro tělo- - a zdra-

vovědu již rediguje dr Karel H
Brcuer z David City jakož i žen-

ská besídka do kteréž přispívá
značné množství českých žen z

celých téměř Spojených Států —

Hospodář jak již praveno vy-

chází o 32 stranách každou dru-

hou středu a předplatné na rok
obnáší pouze jSi 00 jež možno
zaslati na adresu: Hospodář
Omaha Neb

Z NAŠEHO MĚSTA
' _____m

— Před soudce Baxtera pohnán
byl E E Holmes pravý to gen-

tleman dle zevnějSku a přece prý
kradl Uzmul dráze Burlington
asi za 17a mosazných výrobků
jichž se používá při lokomotivách
a vozech železničních Vyšetřilo
se že býval dříve železničním zří-

zencem a tudíž zná cenu předmě-
tů ukradených Zapíral sice
avšak svědectví proti němu poda-
né bylo tak vážné že ho soudce
Baxter odkázal pod zárukou j!8oo
k soudu distriktnímu

— Delegace občanů ze severní

strany města požádala ve Čtvrtek
soudce Bakera o zápověď naproti
městské správě by nesměla pou-Žíva-

ti

domku na 26 ulici nedaleko
Millerova parku za nemocnici pro
nakažlivé nemoci Nyní se tam
nenalézá žádný nemocný avšak
žadatelé o zákaz praví že by dom-

ku toho bylo upotřebeno k účelu

vytknutému kdyby se objevila ve

městě nakažlivá nemoc pro okol-

ní obyvatelstvo že pak je to ne-- '

bezpečné a nepříjemné Soudní

vyšetřování položeno bylo na 8

listopad
— Železniční společnosti se

zvýšiti od 6 listopadu ce-

ny za dopravu plodin rolnických
na jih Nyní se platí od zásilky
zemáků jablek a jiných plodin 50
centů z Colorada a 54 z Nebrasky
do Texasu od 100 liber kterážto
cena bude zvýšena o 4 centy
Zdejší zasýlatelé protestují proti
tomu dokazujíce že z Denver není
blíže do jihovýchodního Texasu
než z Omahy a přece jest poplatek
od 100 liber dopravy menší 04
centy

White-- a ustanoven byl kapitán
Donahue co prozatímní jeho ná-

stupce než bude zvolen skutečný
ředitel O místo ono se již nyní
uchází 7 cizých applikantů a z do-

mácích členů policie si také dělají
někteří náději na místo ono

— Znáte pivo kteréž proslavilo
Milwaukee? Bylo to pivo Schlitz-ov- o

jaké čtpuje hostinský H
Vávra v obou svých hostincích

jak na rohu 13té tak na 15té a

William Navštivte jej a přesvěd-
číte se že takový malvaz jako u

něho nikde jinde nenaleznete Li-

kéry jakož i doutníky jsou ovšem

stejné dobroty s pivem totiž ty
nejlepší a nejchutnější dtbtf

— Nová budova pro lékařskou
íakultu zdejší university byla do-

končena v týdnu minulém na 12

a Pacific ul Ve čtvrtek bylo od-

býváno slavnostní otevření budo-

vy té jehož se súčastnilo mnoho
lidu Nová tato budova má 100

stop průčelí na Pacific ulici a tá-

hne se 80 stop podél 12 ul Má

basement a 4 patra vnitřní zaří-

zení laboratoří posluchárny a ji-

ných potřebných místností jest
velmi vkusné Nyní má lékařská

kolej zdejší 7 ženských poslucha-
ček a 85 mužských v oddělení me-
dicínském a 1 ženskou a 71 muž-

ských studentů v oddělení zubní-
ho lékařství Pro všecky jest do-

statek místa i všech potřebných
nástrojů a nová budova připouští
značné rozmnožení posluchačů

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 dt4itf

San Franclsko de Malabon odkud povstalci

— Farmář Ben Styer přivezl 24
bušlů jablek do města a brzy na
lezl kupce Nějací dva Italové

jej zavedli na 16 blíže Davenport
ul kdež jablka odnášeli do domu
Když byla odnešena čekal Styer
cbvili na voze na peníze když ale
dlouho nikdo nepřicházel vešel
do domu kdež shledal že darebá
ci jablka nosili skrze prázdný dům
na vůz a když měli ovoce farmářo
vo odejeli nezaplativše Okra

dený rolník šel na policii aby mu
k jeho majetku dopomohla
— Do obchodu krejčovského

S ] Brodericka na Farnam ulici
vlámali se zloději skrze zeď a od
nesli mu zboží asi za f 100 Dvéře
a okna byly proti zlodějům dobře

opatřeny a proto volili cestu do
vnitř zdí v níž udělali otvor dosti
velký pro dva lidi

— Na nádraží Union byli v

pátek zatčeni dva chlapci ialetý
Anderson a oletý Mazena kteří
utekli z domova v Burlington la
Po tři dni se potloukali Po trati
chytajíce se vlaků až se dostali
sem Nyní budou posláni do své-

ho domova

— 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 a dozvíte se jak ošetříte

peněz na školném ft

— Do zdejší celnice dodáno

bylo 250 párů rukaviček z Prahy
pro jedno obchodní firmo Clo z

rukaviček těch bude obnáieti 10
centů x páro
— Okresní komisaři chtěli Ža-

lovat! město Omaha aby zaopa-
třilo nové hlasovací budky na mí

však okresní právník navrhuje

aby okres nechal nadělat! nové

budky účet za ně však aby před
ložil městské správě a odmítne-l- i

tato jeho zaplacení teprve aby

podána byla žaloba soudu čímž

bude spor nejlépe rozhodnut

— Druhý registrační den voli

čů v Omaze byl slabší než první
Kdežto při prvním se přihlásilo

6747 občanů nechalo se jich
minulého pátku zápsati jen 5405
Co republikáné se nechalo zapsat

po prvé 4415 voličů po druhé

jen 2415 Demokrata se v první
den nechalo registrovati 1324
den druhý 1245 Populistů po

prvé 144 po druhé 141 astříbrař

ských republikánů prvně 56 po
druhé 51 Počet nestranných
voličů se v druhé registraci velice

rozmnožil Kdežto prvně se ne

chalo zapsati 808 občanů bez pří
slušenství k nějaké straně politi
cké dalo se při druhém zápisu

1553 voličů zapsati že se k žádné

straně nehlásí Nyní mají repu
blikáni již 1508 hlasů včtšiay na

de všemi ostatními voliči tak že

by muselo asi 760 republikánů
hlasovati lístek spojených stran

aby strana ta ve městě byla pora
žena Zbývá ještě poslední den

registrační který bude příští

soboty

OD NAŠÍCH D0PIS0YATELÚ

GROSS Boyd Co Nebr—
Ctěná redakce Pok Západu: Vol

by podzimní jsou již takřka přede
dveřmi a nelze upřít i že jsou pro
nás velmi důležité jmenovitě pak
ve venkovských okresích Za tím

účelem dovoluji si zmíniti se v

několika řádcích o dvou mužích

jež odporučuji našim venkovským
voličům v Boyd Co neboť jsou
to muži kteří zaslouží si podpory
našich krajanů —Prvním z těchto

dvou mužů je Vilas Ballard jenž

kandiduje pro úřad okresního

klerka Muž tento je na slovo

vzatým a v našem okolí oblíbe

ným a je rozhodně způsobilým
úřad ten zastávati Zaměstnání

Ballardovo je íarmářství při němž

před dvěma roky stihlo jej neště

stí neboť pochroumána mu byla
noha takže lékaři byli přinuceni
vyfiati mu z nohy několik kostí
a proto mu není možno zastávati
žádné těžší práce na farmě

Druhým kandidátem jenž zaslouží
si podporu naši je p Herman
Stamer kandidát pto úřad šerifa

Je to muž poctivý a myslím že i

našim krajanům dobře známý
Ovšem každý z nich náleží k jiné
politické straně avšak to budiž
nám věcí vedlejší jen když jsou
oba poctivými občany Je tudíž
v zájmu nás všech abychom při

příští volbě která odbývána bude

7 listopadu volili tyto dva muže

do výše jmenovaných úřadů a

doufám že nikdo toho nebude
litovati S úctou K Česák

LITERATURA

Hospodář Minulou středu vy
šlo číslo 18 ročníku IX nejlepší- -

ho hospodářského časopisu "Ho-

spodář" jenž vydáván je v Omaze
každou druhoů středu Číslo toto

jest o 32 stranách a obsahem
svvm řadí se důstojně po bok nej
lepších časopisů hospodářských v

Americe Redakce pilně přihlíží
k tomu aby látka čítači byla vždy
vhodná a majíc za spolupracovní
ky osvědčené odborníky po celém
téměř Soustátí může právem říci
že není hospodářského časopisu
v české řeči tištěného jenž mohl

by rovnati se Hospodáři Časo

pis tento neměl by chyběti v žád
né české domácnosti ať městské
neb venkovské poněvadž rady a

pokyny v jediném čísle Hospodá
ře jsou cennější než celoroční

předplatné na tento výborný ča

sopis de uvidíme některé člán
ky jež v posledním čísle jsou
uveřejněny: Ovce a její plemena
(dokončení) — Vybírejme krmi-

va laciná — Dobytkářské hospo
dářství (pokračování) — Nejlepší
nástroj na uřezávání rohů — Zu
žitkování vedlejších výrobků mlé--

kařských (pokračování) — Mlé- -

kaření ve Švédsku a v Ňorvéžsku
— Škrkavky o ovcí — Schváce-nin- a

koně — Jalovičky a jejich
léčivá moc — Křížení krůt divo-

kých domácími — O sevření

matky včelami (pokračování) —

Upotřebení medu (pokračování)
— Pěstování tabáku (pokračová
ní) — Bob aametový —Velvet
beán — Chov vepřového dobytka
na jihu (pokr) — Zdar těch
kdož čtou a myslí — Základové

lúčby hospodářské — Jedovaté

rostliny ve Spoj Státech (po
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OFFIOIS na robu 16 a Howard ul 8heely'a
oiucs cis uren siv leieion

V plsárně k nalezeni od 10 do 13 hodin ráno
oaiaoi oapoiednt a od 7 do l večer

Telefon residence 1074

HGíffordMD Geo Bicheli MD

srJrami léltaxíl

ZBAKU- - SLUCHU
14 04 FARNAM UL OMAHA NIB

H8Bm6 "180na-Cls- lo telefon u 739

The Harris Abstract Co

vyhotovují abstrakty každého

majetku v tomto okresu za

ceny velmi mime

423 Bee Bulldinf Omaha Neb

CiÉ Ston Repair Mil
1207 DoubUí ulice

mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícfm i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby

O D KIPLINO-E-
roli 13 & Famm

Dontalaářsíf a taMnlci? oictioi

Boaesláme Amerlcas Favorite TOM MOOBB
a hknut OEOiQBdobré 5c doutníky

Chas Kaufmail
ft pojišťující jednatel

a veřejný notář °
Zastuonjo 'ejlppit pojlirujlct ipoleřnostL

lirmlává a kupuje majetek nemovitý vydává

f?uw nnntze na nemovitý majetek

Plsama SfiTzáDroli 13 a Donglas ol

Hotel u másla Prahy
[Frag-a-

o

Kotel]
v Praze v Omaze ij a William ul

Jest lépe než kdy dříve zařízen a při
praven ku posluze ct hostftm

Čisti a pohodlné pokoje a chutná i do
bře přigravená strava pro cestující a

Omany Jakož i pro strá- -

vniky

Plzeňské pivo stále na tepu

Znamenití Omaba Brewinff Ass'n pivo
a line nápoje jakož i nejiepsi doutníky
vždy v nojne zasobe

K návštěvě co ncjuctivřji zve

Josef ZCLepetlro
MAJITEL

'j ±J --u ě v vv V
V 9' f řlk

"n "iroPT rr a
XJX VXJi IWěiIaXaj

v Cechách promovaný

i zkuíený

ORDINUJE

V ČESKÉ LÉKÁRNA

F NEDĚLY & SYNA

V CRETE NEBRAŠKA

Telkerá předpisy Mkařská vyho-
tovuji se v táto lékárně a právně a
svědomitě i nejělstáich a ntjlep-ělc-

léčebních prostředku gr-t-f

Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo

denní vlaky a jízdu do Chicaga za

světla denního je Nortb Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v

6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer

téhož dne do Chicaga Vlak tento

jest v popředí doby nynčjSí a jest
u cestujícího obecenstva omažské

ho nejoblíbenějším Jiné rychlo

vlaky vyjíždí každodenně do Chi

caeo v a:SS v 6:55 večer Ce

stovní lístky mažete obdržeti na

Farnam ulici v Čísle 1401 v měst-

ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"

CHCETE
LACINOU

Teď snad ví Jil každý ie LACINÉ

a DOBRÉ poiemky jsou nyní k dostáni

jenvTTCáconaino Vlak no kaid ri le
oellepo nHlevníJI a nejspolehlivěji
míie koupili Jen tehdy kdyi kapalo od
železničních společností přímo Jestli

kupujete od Jednatelů koupíte třeba tel
dobry pozemek ale no tak levn Jako
kdybyste ae obrátili přímo na společ-
nost A pak nejíte Jisti io pozemek
který Jato koupili také skutečně máte
Chicago Miiwaftkeo A St Paul dráha

mátřea200 akra pozemku podél trati
tvých bliie městeček v osadách mají-
cích skoty kostely atd které I prodává
po 300at BelvýíeiSOOakr jak aásle-daj- ei

Jedna lest lnu hotové ostatek v

pf ti ročních splátkách 6 procenty úroku
Pamatulte kdvl koupíte od dráhy Jata

Jisti ie máta dobré právo majetnická io
vaše peníze jsu bezpečny a koupit ta
neJlevnějM moinon cenu Pilte si ans!lc
ky o cirkalář obsahující popis Ucbto
pozemka aa—-- ™aiaunBuu

n G GAUGEN
Láuid Com'r C M á 8t P Ry

ILWiriEC WIS

A5EB AA
' VTJkmRTT

WřéT A

nwasT

Má zvláštní zkušenost v léčeni ne-

moci Ženských oíalcn ninick
krčních t raohojlcství

CfcADOVNA NA SEVER STRANĚ NÍMÉSTl

DAVID CITY NEBR

Jede na savoláni do vlecb okolních mMoček

Zavolejte Jej v pádu potřeby telefonicky neb
telegraficky

Na zamississippské mezinárod--d(

výstave t Omaze obdriel
v odboru pivním

_3_rugr_~r lwfcálc

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII

tlklkdi Jebo Čistoty a Jebo osví-tclc-

a poallBujicieh vlastnosti

Objednejte si bedniíku od

Fred Kroř Brewinř Co

1007 Jaqkton St
TlLiros 420

AbttESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Rád Palacký ě 1 ZCBJ

odbfrá svá pravidelná achlbekaidoa Čtvrtou
neděli v mésicl o 2 h odp v ttnl p Klepetkj
na 18 a Wllllam ut Před L Berka taj Vsc

Šebek 140TB 4th St oíetnfk V A Soutara-d- a

Ul? Williams ul pokl Fr Mach

Těl Jed Sokol v Omaha

odbfvá sví pravidelní achftze kiůf ůrahf
Čtvrtek v mesiol veter ve své místnosti 2229

So I3th St Přede Bud Havelka 14A7 So 14th

St tajemník B W Bartoé 1418 rear Poppleton
ave otetnik Fr J Klaia 1418 Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1247 So lSth Str

Pria' Sokol Tjrrl í 1
odbfvá sví achnxe dvakrát mřstínS kaidou
lnedill a 8 pondcli v méalcl v ainl Mettovi
OeloroCnl schoie odbývá ae 1 ntdéll v HJnu
pólletni scbbze 1 neděli v dnbnu a Čtvrtletní
v lednu a Brunu Předseda Fr Svojtek

Fr Svoboda taj John Chleborád
lWÍils 15tá ul úíetník Josef Kaipar 1420 jli
13 ul Pokladník V F Kunci 1316 So 18 Str
v bor majetku Jo Němec praporeinik Joa
Bera doxorce Fr Vojtěch

Jan Hus Loze ě 5 Rjt Pythla
odbfvá echtse katdou pivní a třetí středu v
měsíci v Národní siní na 13 a Wllllam ul Ve-

licí kancléř Fred Sláma Strážce archivu a
peCeti F Jelen 16 a Uenter Strážce flnanoi
Váo PHbyl M So 12 St Pokladník Joa No-

vák 1310 jli 13 ul

Bohemia Lože l 814 AOCW

odbývá avá pravidelná tch&ze v Národní itnl
každou Z a 4 atředu veCer Frant Svojtek
H P F W Bandnauer Zip 180 8o la Str
J V Tácek ACetnlk 2210 So 14 Str O Bose-wat- er

spoL tókař á Bee Bulldlng

Tábor Celumbus ě 69 WOW

odbývá scbáie každá áterf v měsíci v Ná--

_í_i _ u k X I) Ia L'_ Utu
1394 již 13 ul Místopředseda Fr Bemin Taj
F J Fltle 2U N ÍH st So Omaba Nebr
Pokladník VJ Nepodal 1234 Ji 14 ul Při-
vodil Josef Novotný

Tábor Kebraska i 4771 MWA

odbfvá avá pravidelná schftie každoo prvou a
třetí středu v městci v osm hndtn veCer
v síni pana Jana Hrocha Konsul K Hmrkor-sk- ý

1113 Dominion Bt návodíi Jan Brásda
bankéř Jo Vopálka 8 a Wllllam ulice kierk
J F PHbyi SlOHlokoryi přivodil V Doleji:
vnitřní stráž Josef Hrubý venkovní stráž
Bart Matbausers výbor majetku Jan Chlebo-

rád Mike Votava Karel Smrkovský a F J
Hanselin

Tábor Xebiamká Lípa í 188 WOW

odbývá sch&ze každý druhý a Čtvrtý Čtvrtek v

lni Hrochová Josef Sip předseda 1018 Houier

Bt Václav Poleji místopředseda John Šafař
pokladník Vf Williams: A F Novák taj
203 Pacific Bt Fr Sonkup pr6vodCI

Sbor TuMtlHlara l 29 JČD

odbývá schoie každou 1 neděli v měsíci v Ná-

rodní siní o hod odp Předšed krn Kat
Bárto tajemnic M Suchánek 1184 Ho 13th

8t pokladnice Karolina Beránek tfetnlce
Marie Michal 18UB Masaon St

Sbor Boleslava l 60 JČD

odbývá scb&se každou 8 neděli v měsíci v Ná-

rodní ainl o8 b odp Předsedka Ant Kment

1227 již 16 ulice tajemnice Frantllka Čapek
1314 Martha St átetnloe Marie Příborská roh
14 aOastellaa St pokládalo Karolina Flbl-ga- r

Wuíjll 18 ul

Sbor Hvězda Hni Doby l 86 JČD

dbývátváachose každou 8 nedáli v měsíci ve
Z bod odp v ainl Metaová Předsedkyně M

bOfeunaier taj immiidim nwwws
8o lath 8U átotntcs Em Chleborád 1418

roppieton ars

Sbor Hartha Ume í 10
odbývá tvá pravidelná sob&M vždy á neděli
v měsíci v Národní ainl Předsedkyně Nellle
voboda mlstopředaedkvná Anna Brodil ta-

jemnic Koste David I2S 8a It Bt pokladni-
ce M Bon kalová 1301- -14 ul prtvodkynt
ranní resea

Sbor Čechle D of H ě 161 AOCW

odbývá pravidelná schiae každý t a 1 Čtvrtek
v měsíci v dvá hod od pojed ne v místnosti

I m MIp-wI- slnl Phvluwlks
Antonie Hoffman tajem Joal Vacek tjll3
lUnl 14 uU áCetnlce A Svojtek 1537 So KSt
Pokladnic Anna Blunlěko apolk lákal C

oate n ne ouuuioa

Sbor Lilie í 9 Eraki Drevařek

dbfvá svá pravidelná schiss vždy v Čtvrtou

Mdkyně Mart Jirák liMftJUnl 16 nUnisux
preoseasyns o nosouia jnniui T"r'7
íanMC 12Ujlil3ul pokladnic Kat Wolf

ni Jut 12 ul pravodkyni Antoni Tříska

Pod abor Sokolek Tjri i 1

odbývá avá schta jednou měsiíná a ale

každou druhou neděli v síni Meitová Ctios
roCni scháj odbývá v říjnu pálletnt vdu-bn- u

a (tvrtletal v lednu a srpnu Přvdsedky-a- á

PraaUlka KouUký místopředsedkyně Ma-

rie BuUn tajemnic Stasi Benák luft lth
N SU Omaha aěMok- - Marie Bílek H a
Charles St Omaha pokladnic Boa Bukátek

SOVTH OálA-TT-

TM Jed Sokol f So Omaha

odbývá svá pravidelná rbás jednou inMCně

a ale kasďá lni pondělí v msiel v místnosti
Jana Koutskfho D rohu Si a Q Starosta
Josef VooáMk tJ Frantiárk Kadij Mil
I áCetaík Josef Můrka pokladník František

Májek S BMat N a O uL

Praha Loto i 828 AOCW

wdbývá avá pravidelná arhla Lil středu
vbbWH v siní p Kouukýfco Thomas ivsec
Exmlstr Fr Welk-- b Mistr Práru F J FttK
laj H mmi O a P Str Jo Váckai tfetaik J
P auc Poklad bodř Dicnstbter 8a aO ul

Tábor ŽUklt Dub { 118 WOW

odbývá svá aeMat každou první neděli v ěl--
mm v S1BU Bb ¥Mil w n ! UT r r—n u w

románek Bk 1 satud 81 a M auklad
Anton Pl volka 2L a Q ul

tU raJmorá Dřevo i 7

trub DHvařvfc v to Omaaa odbfvá srk tas
vá každá anstcalal pondělí v atěaici v aiwtao-O- U

r KouVfrfc Marto fossáí aa Dtatnlaá
Mruinica kati TousáCka ailaaayěedsedka
I au Voeáwk 80T fto 8Hr lalsan!i

anuarousai Bsiwns_ __snnwi_- B t — a -

Dejte sg registrovat

K nastávající volbě zbývá již
jen den registrační totiž

sobota 4 listopadu

Jen ten kdo bude registrován
bude se moci na volbě podíleti a

proto neopomeňte a

dejte se registrovat!

Precinkty a registrační místa
v prvé a druhé wardě jsou jak
následuje:

Prvá warda
rozdělena jest v osm distriktů a
sice jak následuje:

Prvý distrikt od Leavenwortb
k Williams mezi 10 a 13 Regi-
strovat! a hlasovati se bude v čís

1013 S 11 ul

Druhý distrikt od Williams ku
Dorcas mezi 10 a 13 ul Regi-
strační místnost 1704 S 10 ul
Třetí distrikt od Dorcas až ku

řece mezi 10 a 13 ul Regi-
strační místnost 2605 S 13 ul

Čtvrtý distrikt od Leavenwortb
k Pierce nezi 6 a 10 ul Regi-
strační místnost 715 Pacific ul

Pátý distrikt od Pierce k Dor
cas mezi 6 a 10 ul Registrační
místnost roh 8 a Hickory ul

Sesty distrikt od Dorcas k řece
jižně a od 10 k řece východně

Rngistrační místnost 2515 10 uL

Sedmý distrikt od Leaven- -
worth k Woolworth ave mezi 6
ulicí a řekou Registrační místnost

523 Pierce ul

Osmý distrikt od Woolworth
ave k Dorcas mezi 6 ul a řekou

Registrační místnost 1817 S 5

ul (Švédský hotel)

Druhů warda
Rozdělena jest v 1 1 hlasovacích

distriktů jak následuje:

Prvý distrikt od Leavenwortb
k Pierce mezi 73 a 18 ul Regi-
strační místnsst 1519 Leaven- -

worth ul

Druhý distrikt od Leavenwortb
k dráze U P mezi 18 a 20 uL

Registrační místnost s v roh 19
a Mason

Třetí distrikt od Leavenwortb
ku dráze mezi 20 a 24 ul Re

gistruje se v S 2223 Leavenwortb
ulice

Čtvrtý distrikt od Pierce ku
William mezi x a 16 ul Regi

struje se na sev vých rohu 15
William ul

Pátý distrikt od William km

Center mezi 13 a 16 ul Regi
struje se v čís 1443 S 16 ul

Šestý distrikt od 16 západnS
a od Center severně ku tratím
dráhy Registrační místnost 1424
b 16 ul

Sedmý distrikt od Center ku
Vinton mezi 13 a 17 ul Regi
strační místnost 2204 S 16 uL

Osmý distrikt od Center ke
Castellar mezi 17 a tratěmi UP
dráhy Registrační místnost 2332
b 20 ul

Devátý distrikt od Vinton ku
hranicím města mezi 13 a 17
ulicí Registrační místnost 1312
Valley ul

Desátý distrikt od Castellar ku
jižní hranici města mezi 17 a 20
ulicí Registrační místnost 1708
Vinton ul

Jedenáctý distrikt od Castellar
ku jižním hranicím města mezi
20 a tratěmi dráhy Registrační
místnost 2307 Vinton ul

Ber S A Donahoe
vMci o Aobrek vlaotaostoeh Caanu

berlalx'a Cong--
h

Boaaedjr
Dne lOříjna 1897 Bev SADonahoe

pastor M E církve jižní Point Plea-sa- nt

W Va nastudil ae velice a na
stuzení provázeno bylo od počátka
siloým kaliem On praví: "Kdyi
jsem zkoaiel několik tak sváných
"jistých" léků jei Jsme míli v doně
bez účinku koopll jaen al labev
Ctiamberlain's Congh Bemedy Jei pů-
sobilo skoro sásněnl S nejviiifni
potěšením odporoučím je obaeenatva
Na prodej va viecb lékárnách

GENERÁL SCHWAří A JEHO VÁLEČNÉ OPERACE
V nvnřlSÍ válečné kampani flliDinské vvznamenal se v naSem voisku zen Schwan

▼ minulých dnech zmocni v se města
utezn aniž oy Dyn Dojovan uenerai oenwan narozen jest t německa a v
americkém vojsku nalézá se od roka 1857 Během této doby vykonal pro vláda
mnoho cenných služeb Jmenovaný generál nenáleží k těm kteří vystudovali
ve vojenské akademii westpointske

—Ve čtvrtek mělo býti zahájeno
vyšetřování ohledně viaduktu na
16 ulici ale muselo to býti opět
odloženo na 8 listopad poněvadž
právník Abbott zastávající stranu

žalující musel odcestovati do New

Yorku Soudce Dickinson odlo-

živ vyšetřování doložil že 8 musí

býti zahájeno a provedeno al do
konce jelikož záležitost ta jest
důležitá pro obec a nedovoluje
dalších odkladů Strana žalující

neprotestuje proti stavbě viaduk

tu ale proti uzavření 17 ulice se

stavbou tou spojenému

— V noci na pátek vyhořela
na 7 a Douglas ul dílna na kádě
a vodní nádržky Množství dříví
hoblin a odřezků podporovalo
oheB který v brzku celé vnitro

budovy zachvátil Přece však se

podařilo hasičům opanovati živel
dříve než budovu úplně zničil
avšak stroje a vnitřní zařízení díl-

ny jest zkaženo úplně
— Spolkoví maršálové Barber
Palmer přivedli sem z Broken

Bow Millera a Olsena do vězení
Miller okradl poštu v Měrně jsa
v Broken Bow uvězněn uprchl s

Olsenem Po dlouhé honbě se

maršálové Barber a Palmer zmoc-

nili nprchlíků a nyní bude po-

hnán Miller před spolkový soud

pro okradení pošty a Olsen pro
napomáhání mu k útěku

— Firma Cudahy obdržela opět
cestou telegrafickou objednávku
na 3000 beden nakládaného masa

pro vojsko anglické v jižní Africe

Objednávka ta bude vyřízena co

nejrychleji a zaslána do Londýna
odkud ji dopraví anglické lodi na

bojiště Každá bedna obsahuje
34 krabic bude tedy celá dodáv-

ka obnáieti 72000 krabic uzené

hověziny


