
PÓKROK ZÁPADU

ÓD NAŠÍCH DOPISOVATELŮDr E HOLO VTCHINER Z NAŠEHO MĚSTA

— V loni uspořádali úředníci

Dr Karol II Drouor

ČESKÝ LÉKAŘ

níze se pak dělili Teprve v úte-

rý v poslední den výstavy byl
zatčen W J Scott u nějž bylo
nalezeno $160 a mnoho vstupe-
nek které chtěl zpeněžiti Zpráva
výstavy jej hodlá usvědčiti z pod-

vodných praktik a tak to asi od-

skáče jeden za ty ostatní

sečtělý muž ano vzdělaný a lékař

badatel'' Shromáždění se divilo

Konečně přišel na řadu mrňavý
človíček prošedivělých vousů a

rozježených vlasů velký mravo-kárc- e

a "křesťan'' Ringsmuth
jemuž vlastní děti doma říkají
"bando" A hádač mluvil: "Člo-

věče vy nemáte žádného chara-

kteru jste zbabělec ba ani do

této společnosti nepatříte!'' U

všech ďasů chlap ten podle toho
ani již u spiritualistů a podobné
havěti za mnoho nestojí!

Přítel pravdy

ČESKÝ LÉKAŘ

OFFIOK na rohu 16 a Howard ul Sheely'a
ttioca eia a ven siu xeieron iws

V Diairně k nalnutnl od 10 do II hodin ráno
od I do 4 odpoledne a od 7 do 8 veCer

Telefon realdence 1Ď74

H Gilorí ID - Geo Bícinieli ID
adcvuioml lélcv

ZHAKU SLUCHU
X4O4 FARNAH UL OMAHA NIB

dt33mí "a"~6lalo telefonu 739

The Harris Abstract Co

vyhotovují abstrakty každébo

majetku v tomto okresu za

ceny velmi mime

423 Bee Bolldlnf Omaria Neb

1207 Dooirlas ulice

mají na skladě všechny druhy

správek ku kamnftm vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby

O D KIPLING-E-R

islx 13 & Zaxziaaxx

Dontnltořsty a MlMl ůM
Bozealáme Amnrlcaa Favorite TOM MOOBB

a HENKY GEOHGK dobři 6c doutnikv

Chas Káuftiiáii

0 pojišťující jednatel fta veřejný notář
7atu uj ejlepíi poJISrnJlci ipnleCnoatl

ItnxláváH kupuje majeiek nemovitý vydává
p'eilvuí lístky a Evropy a do hvrupy utd

nwiee na nemovitý majetek

Pln Mu roh 13 a Donglas nl

Hotel o tnesta Prahy
[PTa-a- Hotel]

v Praze v Omaze rj a Iťiliam ul

Jest lépe než kdy dříve zařízen a při-

praven ku posluzect bostfim

Čistí a pohodlné pokoje a chutná i do-

bře přigravená strava pro ceitnjM a

Omany jakož 1 pro gtrá-vnfk- y

Plzeňsképivo stále na tepu

Znamenité Omaha Brewing Asťn pivo
a jiné nápoje jakož 1 nejlepsi doutníky
vidy v hojné zásobě

K návStévS co nejuctivěji zve

Josef IQepetko
MAJITEL

' Dr ČEPELKA
v Cechách promovaný
i tkuíený

OBD1NUJE

V ČESKÉ LÉKÁBNB

F NEDĚLY & SYNA

V CRETE NEBRASKA

Veikerá predplav Mkahká vyho-

tovuji aevtáto lékárně a právně a
avědomltě 1 neJCIatěicb a nťlep
ileh láCebnicb proatredka grtf

Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo-

denní vlaky a jízdu do Chicaga za

světla denního je Nortb Western

dráha Vlak vyjíždí z Oroahy v

6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer

téhož dne do Chicaga Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
a cestujícího obecenstva omažské-h- o

nejoblíbenějSím Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně dn Chi

cago v 4:55 a v 6:55 veCer Ce-

stovní lístky můžete obdržeti na

Farnam ulici v čísle 1401 v měst-

ské písárně dráhy "THE NORTH

WESTERN LINE"

CHCETE
IACLOU
PARMU ?
Teď aaad ví jil kaid lo LACINÉ

a DOňRÉ pozemky jaou nyniTToáuTnl
JeDTěTFTiconilnu Vlak ne kalii ví ie
nejlépe nejlevněji a nespolehlivěji
mftíe koupili jen tehdy kdyl kopule od
železničních apoleěnnatí přímo Jeatli

kupujete od jednatelů koupíte třeba téi
dobry pozemek ale ne tak levni jako
kdybyate ae obrátili přímo na ipoleě-no- et

A pak nejate jitti Ze pozemek
který Jíte koupili ukeakuteěne máte

Chicag" Miiwa&kee 8t Paul dráha
má pfeeOSOO akrft pozemků podél trati

tvycb blité městeček v oaadách mají-

cích ikoly kostely atd kterél prodává
po aSOOaiaelvyfteMOOakr jak náale-du-jet

jednu let tinu botové ostatek v

pěti ročních splátkách o procenty úroku
Pamatutte kdyl koupit od dráhv jato

Jisti te máte dobré právo majetnické ie
vata peníze Ju bespeěny a koupíte ta
neJlevnéjM moinon cena Pisté si antlic
ky o cirkaláf obsahující popil těchto

pozemku aa

II 0 GAUGEN
Land Com'r C M ák 8t P By

KILWACKRa WIS

ANEB 5A

WřT A

OMAHA - 30 října — Milí

krajané a spoluobčané: Práce ma
lířská a natěračská nyní přestává
avšak politický ruch opět nastává
Za tím účelem žádám Vás kraja
né v Omaze a So Omaze byste
dali se všichni registrovat a volili

vesměs naše české kandidáty
Nehleďte na to ku které straně

politické se hlásíte nýbrž volte

naše krajany kteříž jsou vesměs

lidé naší důvěry hodní Volaje
na zdar našim kandidátům jakož
i veškerému českému obecenstvu
v Omaze a So Omaze a venkov

skému čtenářstvu Pokroku Zápa
du znamenám se v úctě

Karl Stefan

CEDAR RAPIDS la 27 říj
na — JNenl drzost jako drzost
když se vydaří Když Vokounek

pozoruje a tu3íŽe ta jeho konina

již jménem svým opatřil pro
"Inter-Ocea- n vytahuje tak za

vlastní původce hanobení národ-

nosti naší kaštany z ohně že se
něco děje velice vážného na pře-

kvapení "křesťanů" z "Bratr-
stva" ustoupil a nechá nyní

budoucího svého tchá-

na Chadimu na tak zvané a na

rychto zbudované resoluce "Bra-
trstva"' Avšak pozdě bycha ho-

nit — ryba je v síti a s ní ještě

jiné třeba nejmenovaly se Vokou-ni- l
Ano ani těch 40 kazatelů

spolu s těmi českými "machry"
Rev Dudichou a Závodským i s

celou jejich prací missijní mezi

Indiány divochy a Čechy (sic!)

pánům nepomůže třeba deset-

kráte uveřejnili v "Republican''
Že pachatelé zrady na vlastním

svém lidu jsou mužové ctihodní a
číslice jejich pravé Kde viděli

úřední záznamy jak se mohli o

pravosti čísel přesvědčit? Či jim
stačil leták a tvrzení jednoho
člověk jedné strany? Jak poho-
dlné a šlechetné zároveň! Mužové

ctihodní?! Riugsmuth snad? Ten

se přece "Bratrstva"' zřekl vida

že mu tropí jen ještě větší hanbu
a jemu že teče z toho do bot ano

dal si to od Chadimy tchána
Vokounova jako "výbora" pí-

semně stvrďiti a poslal všem

českým listům Ale ty na lep

nepůjdou znajíť Ringsmutha až

příliš debře A kdo tedy jest

ctihodný? Snad ten reverend
také Čech jenž chtěl vlastní svou

příbuznou zde připraviti o celý

majetek? A jakým "křesťan-

ským" způsobem hanba povídat
A teď dělá do "Křesťanského
Osla" v čemž "důstojně" pomá-
há mu z Clevelandu vypráskaný
česko-americk- básník jenž dělá
verše na zakázku

— 'a to vše jedním dnem

jedním obratem ruky Nevíme

sice kdy Ringsmuth dostane se

vedle Junga do "Národního Al-

bum'' v Cechách ale ostudu již
"Bratrstvo'' v anglickém tisku

lidu svému nadělalo a dosud v

křesťanských listech amerických
dělá nějaký ochotný "křesťan"

již i do vlasti staré přenesl do

listů českých a opepřil věc aby
za to stála "300 Táboritů vraž-

dí se ročně' skoro jeden denně

(viz "Plzeňské Listy1') Jací to
křesťané a synové jedné matky
takto banobiti své! Připadá nám

jakoby syn jeden křičel do světa:

"Bratr můj je zločinec sebevrah

ožrala a bíďák je ze Špatné rodi-

ny ale já jsem "all rifhť' můj
táta byl — dobrý táta moc dob-

rý — jsem křesťan dejte mi

peníze a ten můj bratr jejž vám

tu cizinci špiním bude napra-
ven!" "Křesťané" naši nemo-

houce na proí Šimka jinak rádi
v universitě by ho pošpinili o

chléb připravili — muže ryzého
charakteru poctivce a Čecha

upřímného i našli si spojence
kdysi ze zdejší banky pak restau-

ratéra a "would-b- e' botanika
básníka aby jim pomohl — z

bláta do louže Ať jen zaleze
dokud není pozdě — my ta leccos
víme a povíme Zajímavé
je že na straně svobodomyslné
jsou všichni obhájci jména české-

ho známí co zatím "Bratrstvo"

pořáde hraje si na schovávanou:

jednou to je Vokoun pak budoucí

jeho tchán Cbadím a nějaký klu-

čina 1 Nebrasky jemuž ještS teče
mléko po bradě a slyší na jméno
Boháč ale aby se ozval předseda
"Bratrstva'' — to nic Ale ne-

vadí vždyť je známe i uvidíte co

nejdřív Že české Cedar Rapidse
dovedou leckým zatočit A

nyní ku konci ještě něco k vůli
švandě Minule v jistém zdejším
shromážděni nějaký Dr Johnson
četl charaktery % ruky Jistý
lékař k vůli zajímavosti nejsa
hádači znám podal mu ruka aby

poH&l ma co je "Jste velice

městští a okresní střelbu o závod

která vynesla f500 kteréž odká-

zány byly co základ k fondu pro

postavení pomníku zdejším vojí-

nům padlým v poslední válce se

Španělskem Nyní se počíná agi
tovali pro rozmnožení fondu toho

čehož se ujaly i ženské chtíce

uspořádati bazar ve prospěch po-

mníku

— Nějací nezvaní hosté přišli
neděli časně ráno navŠtíviti lé

kárníka Hahna na 18 a Farnam
ulici Lékárník však se chystal
přede dnem na hon a šel si do ob-

chodní místnosti pro náboje když
tam měl právě neočekávanou ná-

vštěvu Vešel tam s ručnicí což

ovšem polekalo noční návštěvní-

ky kteří se rychle zadními dveřmi

vyklidili aniž by byli mohli co

sebou odnésti

Originál Buďweiser — 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 dtAitf

— James Gladwin se nechal

před nějakým časem rozvésti se

ženou ale brzy na to si vzal její
sestru za manželku A teď žaluje
druhá žena Gladwina také na roz-

vod Týral prý ji a bil Žalovaný
mužíček však to ve své odpovědi

popírá a tvrdí že jeho druhá po-

lovice jej týrala i děti jednou prý
mu i také natloukla deštníkem a

udržovala známost se špatnou
společností Nestojí valně o ženu

ale chce dostati majetek který jí
nechal připsali když si ji vzal

— Soudce Dickinson povolil
rozvod Marii Slavíkové od Frant
Slavíka poněvadž prý se ženou

zle nakládal a rozvedené přiřknul
$500 z majetku manželova

-- - Podpůrná jednota Royal
Arcanum chce zde postaviti spol
kovou síň v ceně asi $17000
Nejvyšší úředníci sestavují výbor

který by měl mezi členstvem

té sbírati úpisy na budo-

vu a každý přispívatel aby byl

podílníkem aa podniku tom V

první schůzi bylo již upsáno
$1200
— Městský kóntrotor oznámil

obecní radě že není peněz žád-

ných k vyplacení služného zřízen-

cům městským za měsíc říjen
Žádal aby byly do ústřední po-

kladny vráceny peníze z různých
ward avšak radní dokazovali že

žádné nepřebývají ač účty kon-

trolora vykazují že se ve ward-níc- h

pokladnách musí dosud nalé-za- ti

se asi $1600 Tak zůstane
obec svým služebníkům poctivě
dlužna prozatím za říjen nebude-l- i

to později horší

— Dva černoši přepadli a obra-

li v ulicích města již několik lidí
a policie zatkla dva černochy na

něž se popis oloupených dobře
hodí Jsou-l- i to ti praví to musí

dokázati teprve vyšetřování

— Al Green jinak též James
Gordon zvaný a Bert Downey též

Doran zvaný byli obžalováni z

oloupení konduktora Kinkendalla
na káře západní Farnam ulice

Jsou též v podezření z jiných

loupeží hlavně z pokusu o vy pá
čení pokladny v máslárně water-loosk- é

avšak policie má proti nim

nejlepší důkazy pro oloupeni kon-

duktora Soud jejich byl položen
na 10 listopadu do kteréž doby
budou drženi za mřížemi

— Claience Cloflin se pustil
do Klondiku v květnu více prý ze

zvědavosti než pro získáni zlata a

nyní bude zpět přivežen ku své

rodině co mrtvola Zemřel na

Cape Name 12 října odkud jej
loď v pondělí přivezla do San

Franciska aby byl dopraven dále
do Omaby ku pohřbení

V noci na úterý položila
dráha Burlingtonská kolej po
uličce mezi Farnam a Harney uli

cemi až k iof aniž by se dříve

koho tázala Jsou tam mnohá
skladiště obchodní a jeden zástup
ce dráhy se vyslovil že to udělali

v noci poněvač je prý lépe uděla-t- i
věc napřed a pak teprvé o ní

mluviti

— Ve čtvrtek odjede setnina

pěchoty z Fort Crook do San

Carlos v Arizoně po Missouri

Pacific dráze

— Prodavači vstupenek na vý

stava okrádali společnost Šikov

ným způsobem aniž by se jim

bjlo mohlo přijití na kůži Když

prodal dva lístky nechal na tur-

niketu registrovat! jen jeden a ně

jakému ním apojenémn proda
vači dal Lístky takto vyšetřené

aby je opět prodal a o stržené pe

Ni zvláštní zkušenost v léienl ne-o- cl

ženských ořnlch ošnlch a
krčních a ranhojlistvl

ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NÁMĚSTÍ

DAVID CITY NEBR

Jede n lavolinl do vlech okolních niěatecek

Zavolejte je) v pádu potřeby telefonicky neb
telegrafie jr

Na zamisslsstppské mezinárod-
ní výstavě t Omaze obdržel

t odboru pivním

Szuiv ltžálc

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII

til ladě Jeho čistoty a Jebo oavě-tcíc-

a pusllBuJIctch vlastnosti

Objednejte al bedničku od

Fred Krosr Brewlnt Co

1007 Jaokaon Ht
Tcueroa 490

AbrtESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Rád Palacký ž 1 ZCBJ

odbfviev pravidelná achftte kaidou Čtvrtou
neděli t mhlcl o 2 h odp v alnl p Klepetky
na 11 a Wllllam nl Předa L Berka taj Vio

Šebek 14OT 8 4th 8t„ Metnlk V A Soobra-d- a

IŠIT WlUlama ulpoU Fr Mach

Til Jed Sokol t Omaha
odbývá své" pravidelná seboze ksíd drah
Čtvrtek v měsíci veter ve ave miatnoati S£
Ba I3th 8t Předa Kud Havelka 14M So Htb
Sk tajemník H W Bárto 1418 rear Poppleton
ave ítetnlk Fr J Klaia 1418 Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1247 So lflth Str

Podp Sokol Tjrš 1 1

odbiv své seboze dvakrit měsleně kaídou
1 neděli a 3 pondělí v měatcl v alnl Metzově
OeloroCni acháte odbf v ae I neděli v HJnu

palletnf acbftte I neděli v dubna a Čtvrtletní
v lednu a srpnu Předseda Fr Svojtek

Fr Svoboda taj John Cblebored
144 jii 15ti ul úíetník Joaef Kalpar 1420 Ji
13 ul Pokladník V F Kunci 131ÍBO II Str
vjbor majetku Jo Němec praporeCnlk Jo
Héra doaorce Fr Vojtěch

lan Hni Lože ž & Kjt Pythla
rihí Minut kaldon Divní a třeti středu v
métdci v Nirodni alnl na 13 a Wllllam ul Ve
licí kancléř Před Biama etraaoe arcnivu a
peteti F Jelen 16 a Center Stráíce floanol
Vio Přibyl 809 So 13 St Pokladník Jo No-v- ik

Ulaji 13 ul

Bohemia Loie i 814 AOUW

odbf vi sví pravidelné schase v Nirodni fini
kaídouž a 4 středu veter Frant Svojtek
u l P W tUnrihauer Zin 19ÚH So 18 Htr

JV Vacek4etnik MlOSo 14 Sir O Roao- -
water apol leaar s nov ouiiuiuk

Tábor Colombns ř 69 WOW

odbývá achllxe katdé úterý v měalcl v Ni-

rodni alnl v b veíer Předseda Fr Svoboda
1334 JI 1 ul Místopředseda FrSemiu Ta)
V J řltle 211 N 82 at 80 Omaba Nebr
Pokladník V J Nepodal IS4 JI I uL Pro-vod-

Joaef Novotný

Tábor Sebranka ě 4771 MWA

odbf vi avé pravidelně achoxe kaidnu prroa a
třeti atředu v měeici v osm hodin večer
v ainl pana Jana Hrocha Konsul K fmrkov-ak- f

1113 Dominion St: ní vodil Jan Brásda:
bankíř Jos Vnpilka 3 a Wllllam ulice: klerk
J 9 Přibyl 810 Hlokory i provodil V polej
Tni trm otru i —

Bart Maihsuser výbor majetku Jan Cblebo- -

rád Mine votava aira Bmrauj r
Hanaelin

Tábor Kebtasská Lfpa ě 188 WOW

odbývá schftie kaid y druhý a Čtvrtý Čtvrtek v

tni Hrochově Joaet Slp předseda Wlí Homer

Bt Václav DoleJI místopředseda John éafar
pokladník WH Wllllama A F Novák taj
ZM PacISc 8ti Fr Soukup přivodit

Sbor TlasUalara ě 29 JČD

odbývá acbiie katdou 1 neděli v měaicl v Ná-

rodní ainl o Btt hod odp Předsedkyní Kat
Bárto! tajemnic- - M Suchánek 111 So 13th

8a pokladnice Karolina Beránek icetnlce
Marie Michal 18UH Maaaon St

Sbor Boleslava 60 JČD

odbývá ecbaae kaldoa & neděli v měniči v Ná-

rodní atnl o b odp Predaedka Ant Kment

197 JI U allce tajemnice Frantiika Čapek
1314 Martha St áCetnloe Marie PHbovaka roh
14 aOaatellaa St pokladnice Karolina Flbl-g- ar

UOHjll 13 ul

Sběr HTiida Noré Doby í 86 JÍD
4bývi avá achtaa kaidou I neděli v iněaioi ve

v ainl Metaov Předaedkvai M

KngelMiaier Ul Vllbelmlna Bartotová 1284

Ss 13th St áCetolca Em Chleborid 1418

Poppletoa ave

Sbor Martha Hrm í W
avá nravldelni aohlaj vldyá nedíll

v miolcl v Nirodni alnl Předaedkyaě Nellle
miatoBředaedkvná Anna Brodil --

jTrnnicT 12Ů 80 UBL pokUO1-c- á

M Boukalovi 1301-- 14 ol privodkyně
raaaJe Peěek

ghor Čechle D oř H í 161 A0CW

odbývá pravidelně aohftae kaidý t a 4 Čtvrtek
v mMdve dv hod odpoledne v mljttl
pana J Havllíka v Národní
Aotoole Hoffman tajem Joala Vacek na
lllni 14 nl iíetnlce A Svojtek 1637 80 t--

Pokladnice Anna SlunICko epolk lákat C

oaevater H Bee Bulldlng

Sbor Lilie i 9 Kraha DřeraFek

dbýváavá pravidelná eob&ae vidy v etvrtoa
eeděU v měaicl v miatnoati J Hrocha Pfed-aedky-n

Marie Jlrik IWiftJlloI l nUmlato

predaedkyně Joa Homola tajemnice Maria

UUjtLMul pokladnice Kat Wolf

Hiejii O uL privodkyně Antonie THaka

Poda abor Sokolek Tjrl í 1

odbývá avá achtaa jednou měeiCnt a aloe
kaidoa dranou neděli v ainl Metiovl CenK
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— 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 ušetříte

peněz na školném ft

— V Klondike hotelu byl na

úterý v noci okraden host Edg- -

ington z Lyons Neb o $50 a o

poukázku na bankovní vklad na

$403 znějící Měl v jiné kapse
ještě něco peněz a ve vestě zlaté

hodinky což zloděj nevzal tak že

celá ta krádež vypadá velmi pode-
zřele Zatčen byl klerk v hotelu
co podezřelý z oné krádeže

Dejte so registrovat

K nastávající volbě zbývá již

jen den registrační totiž

sobota 4 listopadu

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

proto neopomeňte a

dejte se registrovat!

Precinkty a registrační místa
v prvé a druhé wardě jsou jak

následuje:

Prvň warda
rozdělena jest v osm distriktů a

sice jak následuje:
Prvý distrikt od Leavenworth

k Williams mezi 10 a 13 Regi-strova- ti

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 Leavenworth
k Pierce n ezi 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

Šestý 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 181 7 S 5
ul (Švédský hotel)

Druha warda
Rozdělena jest v 1 1 hlasovacích

distriktů jak následuje:

Prvý distrikt od Leavenworth
k Pierce mezi 13 a 18 ul Regi-

strační místnost 15 19 Leaven-

worth ul

Druhý distrikt od Leavenworth
k dráze U P mezi 18 a 20 ul

Registrační místnost s v roh 19
a Mason

Třetí distrikt od Leavenworth
ku dráze mezi 20 a 24 ul Re-

gistruje se v č 2223 Leavenworth
ulice

Čtvrtý distrikt od Pierce ku
William mezi 13 a 16 ul Regi-

struje se na sev vých rohu 15 a
William ul

Pátý distrikt ou William ku
Center mezi 13 a 16 ul Regi-

struje se v Čís 1443 S 16 ul

Šestý distrikt od 16 západně
a od Center severně ku tratím

dráhy Registrační místnost 1424
S 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
S 20 ul

Devátý distrikt od Vinton ku
hranicím města mezi 13 a 17

ulicí Registrační místnost 13 12

Valley ul

Desátý distrikt od Castellar ku

jižní hranici města mezi 17 a 20
ulici Registrační místnost 1708
Vinton ul

Jedenáctý distrikt od Castellar
ku jižním hranicím města mezí

20 a tratěmi dráhy Registrační
místnost 2307 Vinton ul

Nechťsí játra přijdou do nepo-
řádku x jakékolivěk příčiny měla

by se jim ihned pozornost věno-
vat! Dr August Koenig's Ham-

burger tropfen jest lék kterýž
reguluje a obnovuje

ČEŠI V AMERICE

1 Chicagský krajan Matěj Sta-

níček zaměstnaný u dráhy Chica-

go & Northwestern přišel o život

minulý týden v okamžiku kdy
chtěl skočiti s rychle jedoucího
vlaku dráhy Chicago & Calumet

Terminal Ry jsa na cestě k do-

movu z hub Zemřelý zanechává

po sobě 4 syny Staníček narozen

byl v Lici na Plzeňsku a v Ame-

rice dlel 17 roku jsa členem řádu

Bratří Svobody č 23 ČSBPJ
1 Minulý týden přijel do New

Yorku p Ant Jurka ze St Paul
Minn nově zvolený tajemník a

účetník Nár Hl Rádu Č S P
S aby zahájil svou činnost v této

jednotě K zahájení činnosti no-

vého Nár Hl Řádu uspořádal
tamní velkořád členům jmenované

úřadovny dýchánek v Národní

budově k němuž ovšem dostavilo

se hojně členů všech řádů new-

yorských Rodina pana Jurky

přestěhuje se do New Yorku v

nej bližší době

1 Sedmiletý synek p Sýkory z

Nursery ulice v Clevelandu jenž
následkem přejetí károu velkého

monopolu přišel o levou nohu

obdržel přiřknuto u soudce Strim-pl- a

$2 000 náhrady

1 Manželé Antonín a Marie

Dunovských v Chicagu jsou ve

velikých starostech o svého jedi-

ného syna Ervína Dunovského

kterýž z domu jejich v pondělí
16 října odešel a od té doby jej

již neviděli ač až do pátku v

Chicagu meškal Říkal že po-

jede do New Yorku anebo že se

zastřelí Zdá se že s tím posled

nějším to mínil do epravdy neboť

si vzal z domu revolver

H Skladníkem v chudobinci

clevelandském ustanoven byl v

těchto dnech dlouholetý občan

tamní p Václav Vaněk bratr po-

licejního sekretáře p Jana Vaňka

Úřad tento jest dosti výnosný
11 U městského soudu v New

Yorku projednáván bude v pří-

štích dnech případ který vyvolá-
vá vzpomínky na tragické okol-

nosti za kterýchž tamní Čech

Hynek Opic skončil svůj život v

červnu r 1892 Čtenářové t I

pamatují se zajisté že Opic spá-

chal tenkráte samovraždu když

byl v knihách řádu Hora Kutná č

53 ČSPS objeven schodek ně-

kolik tisíc dollarů Opic byl ten-

kráte důvěrníkem jmenovaného
řádu Vzhledem k tomuto defici-

tu za nějž Opic byl držán zodpo-

vědným řád nevyplatil pozůsta-

lým úmrtní podporu a nyní sestra

jeho pí Marie Podrová a jeho dce-

ra pí M Pfeifferová žalují řád na

zaplacení této podpory Právníci

pp Jos Hlaváč a L S Goebel

zastupují řád Hora Kutná

1 K Železničním neštěstím jež

udály se dosud v Chicagu na růz-

ných křižovatkách připojeno bylo

minulý týden opět jedno jež stihlo

krajana Motla jenž živobytí své

vydělával se svým povozem Mi-

nulou středu zjednán byl Motl

aby dovezl na 'katotický hřbitov

pomník a v okamžiku kdy nalé-

zal se na kolejích dráhy C B &

Q přijížděl vlak jemuž již Motl

nemohl se nikterak vyhnouti a v

následujícím okamžiku byl již
usmrcen Pro rodinu Motlovu

jest toto již druhé neštěstí v krát-

ké době jež ji stihlo neboť před
dvěma roky byl syn Motlův za-

vražděn A Kunešem Zemřelý

byl 52 roky stár a přijel do Ame-

riky v roce 1880 z Klončan z

Plzeňska Byl členem řádu Gar-fiel- d

č 90 ČSPS

! česká pekařská unie v New

Yorku pořádati bude v nastavŠÍ
zimní sézoně poučné přednášky
pro své Členy za kterýmž účelem

spojila se tato unie s českou děl-

nickou ústřední jednotou K před-

náškám těmto budou mítí vstup
jak se samo sebou rozumí též

ostatní Čechové newyorští První

přednáška zahájena byla minulou

neděli v Národní budově
J V Clevelandě jmenováni byli

městskými policisty tfi naši kra-

jané a sice jsou to: FrD Sprostý
Jan C Kazda a Václav Bartůněk


