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as'é4 m ve saimi

lékdrnd £im fiermdka

řiditele škol jak obecných tak

soukromých aby mu opsali se-

znamy svých žáků tak aby je měl

do 1 března Tyto seznamy pak
budov porovnávány se záznamy
censu školního z Čehož se vyoa-jd-

e

které děti do školy nechodí

— Vyšetřovací výbor ustano-

vený oď Školní rady není ještě s

prací svou hotov Od tajného
policisty Buckmiostera se dověděl
Že Cowie věděl již dříve jakou
nabídku na dodání školních tabulí
která 6rma činí než nabídky byly

otevřeny To se nemohl jinak
dověděti než otevřením zalepe-

ných obálek před zasedáním škol

nemá kaldý — původní myšlénka mfiis býti obytdnru S rávué ná-ro- ry

o larvách tvat j střihách na šatstvo atd přichází následkem
jistých vlob a ikui-- t stí

Jest naší snaho l en obchodníků a též I naším zájmem abychom
dsIpkII pravého druh 1 rboií ta pravého druhu ceny Mnohé tbotl ješ
podáváme hotovi se výhradně pru náa My máme rádi věci pru naie
odběratele které nejsou jinde k dostáuí

V oddělení pro 2ensKd práca
máme mnohé ženské £akety jež jsou vyhralníaol — výhradními ros
ličnyrol ipflsoby — novějšího a lepšího střihu nei naleznete jinde —

lenil koupě lepší dobroty lépe sl olovené lépe pxdmiuof lpš( ceuv
to via jest výhradním proto re to nenJdfte jinde neill zde Jestllie
kde maji v Oatsxe iskety 11 sevyrovtmjí nsiím po 13 90 pnk jsme
nisruě hledali Naše jitou c pěkného tinucl veskrze pod' —pravíme
"vesknf" — pěkné zpracované dokonalého střihu obdivuhodné do
broty Máme je téi v Kersey jestli si přejete

Viděli jate naie výkladní ckno?
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V Úplný výběr-všeh- o druha ovocných I otdobných stromů křovin a
'q drobného ovoce každého druhu za neilevnřiií cenv K

Katalog a ceoofk pošloo se na požádání Pište sl o ni dnes Zs
y{ spokojenost se měř 8W HUJBm f
ŮJiumboldb Jfiuraeries jfumboldb Jletr f

230 sudu mouky denně

Prodáváme nrjlepíí Ohio uhlí
ca $700 tuna Jupiter knsoré
$575 tana Tyto dra druhy
Jmou nejlepSÍ v trhnzkoste ná
Hald k Kice 5W jižní 16 qI

TVlefou 123H SkUdUtě 2(Uh
& Popletou ávft Telefon 1222

— Obyvatelé v okolí Centra
Parku nepožívajíce žádné ochra

ny městské policie jsou vydáni
zlodějům všeho druhu v šaoc
Krádeže všeho druhu byly tam na
denním (vlastně na nočním) po
řádku což občany přimělo aby
se chránili sami Zvolili si tedy
vigilanční výbor a tomu podařilo
se konečně pomocí slídných psů
vypátrali hnízdo kde se tato

zlodějská čeládka scházela Bylo
to na 40 a Cameron ulici kdež v

domě jednom nalezeno bylo mno
ho zbeŽÍ ukradeného z obchodu
Foxova a na dvoře mnoho hlav
drůbeže ukradené v okolí Jen

jeden Člen zlodějské společnosti
tam však nalezen a zatčen který
udal jméno své Wm Toney

— 'Minulou sobotu v noci spá
chána byla loupež v Sokolovně
kde neznámí dosud zloději rozbili
dvéře vedoucí do uličky načež
vnikli do nálevny a zde ukradli
dva soudky piva a šest lahví vína
takže škoda obnáší asi {2000
— Minulý pátek odbývaly se

populistické primářky a v první
wardě zvoleni byli Čtyři čeští zá

stupci do konvence a sice pp
Karel Pospíšil Karel Smrkovský
V J Šebek V L Vodička

— Ve schůzi republikánského
klubu pr7uí wardy odbývané mi

nulý pátek bylo přijato usnesení

podporovali krajana našeho pana
F VV Bandhauera v ucházení se
o úřad městského klerka V de
mokratickém klubu druhé wardy
bylo usneseno podporovat! pro
týž úřad Dra Louis Svobodu

kterýž však kandidátem pro úřad

eni a za žádných podmínek by
navržení pro úřad ten aneb jiný

nephjmul
— Minuté neděle ráno ve čtvrt

na 8 hodinu zastavil na nádraží
Union Pacific zvláštní vlak ve-

zoucí mrtvoly gen Lawtooa plu
kovoíka Logaua a lékaře vojen
ského Armstronga Vlak přijel
sem o celou hodinu dříve než byl
očekáván a tudíž bylo málo obe-

censtva na nádraží Na vlaku se

nalézala manželka gen Lawtooa
Sc 4 dítkami manželka plukovní-
ka Logana se 3 dítkami pí Arm-

strongovi fea' Shafter a několik

vojenských důstojníků' Celá spo
Učoost posnídala zde a po pře-

stávce jn ai n{j! bodiuy obsášs

jící hnul se vlak dále na cestu k

východu Teprve po odjezdu viaku
dustavilo se četné obecenstvo sa
nádraží ovšem nadarmo

— V sobotu byl u spolkového
soudu ustanoven přejím a tel ma-

jetku výstavní společnosti ve pro-

spěch věřitelů Na majetek spo-

lečnosti té podáno bylo 53 soud-

ních nároků kteří si počítají
141567 62 za společností ta ale
sama udala dluhy své na £118-2254- 7

takže se jen asi třetina
věřitelů dosud přihlásila Z ma-

jetku výstavní společnosti budou

nejprve vyplacení dělníci úplně a

co zbude rozdělí soudní vykona-
vatel mezi ostatní věřitele

— Chcete-l- i vydělat! $300 den-

ně pište hned na O & S Silber-ma- n

P 3 St Paul Mina 3904

— Nejlepší a nejladněji g ro-

ceni koupíte u Jos Nováka v čís
1264 jižní 13 ulice dt
' — Soudce Dickinson v sobotu
rozhodl že má právo každý si

nadčlati na řece tolik ledu kolik

potřebuje McCoy a Olmstead
žádali soudce aby vydal zákaz
Reservoir Ice Co by nesměla
bráti leď s jistých Částí řeky
soudce však Žádost tu odmítnul
čímž jest dáno právo každému
sekati led na řece (Pakliže ně-

komu z toho vzejde škoda má se

teprve obrátiti k soudu o náhradu

— Tajemník Školní rady zapo
čal sestavovat! statistiku dítek
škole příslušných aby mohl býti
prováděn zákon o povinné návště-

vě školy Sorganisované dělni- -

ctvo ve městě se přičifiuje vše-

možně aby v práci té bylo nápo-
mocno tak aby dítky náležející
škole nebyly zaměstnány v továr-

nách Tajemník požádal všecky

Oznámení úmrtí

P HtU ijóó jii tj
btíU WiUiamt

kddl lae veškeré naše záležitosti

vyřizovat!

tisxArna pokroku západu

aalésá tére 509-5-1 IJrf IS !

m MASNY KRÁM

u]lL stráni místa rlaitnl krajta

"V !F Kunol
{ JJ ul

Kejvětftf zásoby masa víeho druhu
nemefc mlámu íunek a vůbec vielio cu
ofeor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Do salonu Fr Kahouna na

jíL to ul se vloupal nějaký dlou-aoprsť- ák

kdež ukradl peněz a věcf

v caě asi $15 Rozbil loterní

stroj i register z nichž vybral ai
f7sa oálevoou pak sebral revolver

dvě láhve kořalky načež odešel

kudy přišel
i — Po 3 a ul se projížděly ?

pátek paničky Reynolďsová a Pip
arová když se kufi pojednou ně

tebo lekl a dal se na útěk Pani
Fišerová sice koně nepustila ale

pL Reynoldsoví hyla poděšena s

vyskočíc s kočárku zůstala bez
iČdomi ležeti Byla dopravena
do domu Piperova ale tam brzy
a to zemřela

— Znalci výtečného moku
všeobecně že takové pivo

jako čepuje Henry Vávra ve svých
kostiacích na rohu 13 a Williams

a 15 Williams nelze oalézti v

celé Praze Není tudíž divu že

iívnost jeho denně vzrůstá a ho

ttn vždy jak hy nabil Vejděte k

_
aifma a posilněte se tf

— Minulého pátku odbývala
laěstíká rada schůzi do níž byli

pozvání "'též vfichni zástupcové

různých městských odboru Jedna
Jo se tu o rozdělení příjmů obec

Jcb na tyto odbory a každý se tu

vyjádřil mnoho-l-i který odbor

pro své řízení vyžaduje Když
ks? ij: odber přsdussl svoji žáuGsi

kýlo ujednáno městskou radou

by se příjmy obecní rozdělily asi

Všerbccaý fosd aby
Obdržel 5 promine tond pro
dlažbu o 84 pro čistění ulic o 6 j
pro stoky o '2 zdravotní 025
soudní 010 parkovní 075 kni-

hovalo '5 umořovací fond 560
voda 279 osvětlení 1 '96 policie

45 hasičstvo 35 školy 4 Cel

kem by tedy požadovala obecní

správa 28 64 promille z majetku v

obci daním podrobeného a tedy o

364 promille více než loni Po-aěn-

odhad majetku jest také

vyšší očekává měst rada že ta-

kovéto rozdělení daní vyhoví všem

potřebám V úterý bude ve schů-s- í

městské rady o tom ještě po-

jednáno a konečné rozhodnutí

přijato
— Připravte se na velkolepý

šaškami ples který uspořádá ve

své síni Těl Jed Sokol v sobotu

dne 10 února Skvostné prémie
v cené $50 jsou k vidění v groce-r- ii

p J Nováka 39tí

" — Ve zdejším spolkovém ber-aí-m

úřadu bylo za měsíc leden

vybráno 1268107 62 o £3500
více než v loni v tomtéž měsíci

Nejvíce bylo přijato za kolky na

rftzoé úřadní listiny jako kupní
smlouvy dluhopisy směnky atd

totiž #4492946 — K bernímu

okrsku omažskému náleží nejen
celá Nebraska ale i obě Dakoty

— Městskému písaři se podaři-
lo zaopatřili pro příští volbu vbod-a- é

místnosti ve wardách 1 2 a

7 v ostatních však dosud žádné

aenalezl tak že se : tam - bude

sooset upotřebit! stanů

— U tratě dráhy Missouri Pa
cific nedaleko Fort Omaha bude

postaven mlýn od Clark Bro z
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jsou toho náhledu že plány na

Vyšší školu McDonaldem zhoto
vené jsou špatné a že budova ta i

všecky ostatní Školní stavby mo

hou býti laciněji postaveny než
dle plánů jeho

— Letošní primární volby bu-

dou se říditi novým zákonem a

každý bude moci podíleti se pouze
při volbě té strany ku které se při
registraci minulého podzirru při
hlásil Kdo se dal loni zapsat co

republikán bude moci hlasovati

pouze v rep primářkách a kdo je
zapsán co demokrat' tedy pouze v

demokratických

— Krajan J Krůta z Lincoln
o jehož smrtelném postřelení se v

samovražedném úmyslu jsme mi-

nulý týden zprávu přinesli zemřel
v nemocnici Clarksónově minulý
pátek Jak nám sděluje coroner
bude jeho mrtvola odevzdána ústa-

vu lékařskému jelikož nemá zde

známých ani přátel kteří by o po
hřeb se postarali
— Does večer odbývá se repu-

blikánská schůze v první wardě v

síni při železnici na 3 a Pine V

pátek bude se podobná schůze od-

bývali ve Forest Hali na 6 a

Pierce Všichni republikáné jsou
zváni k zúčastnění se

— Zítra večer odbývati se bude
schůze republikánů druhé wardy
v síni klubové 1443 jižní 16 ul
blíže Pine st

Michael Lee byl zvolen do mčstské

rady na republikánském lístku r ku
1885 % druhé wardy a pak znovu zvolen
ze sedmé wardy rosu 1887— předsedou
městské rady byl roku 1889 Po oba
krátě Obdržel většinu v druhé wardě
ačkoliv měla 500 většiny demokratické
On byl vždy čilým pracovníkem v

republikánské straně a po minulých
15 roků ueopomenul nikdy účastenství

při předvolbách a věnoval svňj čas v
den volební vždy bezplatně a bez od

měny Jeho působeni v městské radě
bylo čestné poctivé a užitečné Skoro

všechny obecné práce na jižní straně

provedeny byly když on byl v městské
radě - Kdy £ vSčchno stoupalo v roce
1885 on navrhnul aby též mzda dělní-

ka byla zvýšena a prosadil to že pla-
ceno bylo $2 00 denně pokud on byl v
městské radě Pouze jednou ta tři

roky je příležitost zvoliti dobrého rad-

ního jděte k primárním volbám a hla-

sujte pro nejlepSího muže

Z kongresu vyloučený mor-

mon Brigbam Robert přijel 3

února do Salt Lake City a byl
hned zatčen na obžalobu z mnoho-ženst- vf

Byl však bez záruky
propuštěn na slib že se k soudu
dostaví

ANO ANEB NE

Obyvatelé Omsby Jscs žádáni aty
zodpovídali následující otázky:

MftJe kdo věřltl svému vlsatnfmu
přesvědčeni?
Mnlii kdo věřitl svědectví svých

pfáui?
Můfe kdo důvěřovat! tvrzení lidí

ktřréi inámřř
Jsou náhledy místních občanů více

váhy Jiajfei neJII clMucfiř

Díle soffte víru lidem bydlícím da
leko od vás nei li oběinfim svého
vlastního měota?

Myslím ie ne Dmáeí tvrzení mů
že se snadno vyšetřit!
Pan O J Wialund Ha 830 So 23M

St-- tiifenýr v budovi Slieeley praví:
"Před leU měsíci cítil jsem ostré bo
lestl v křfíi Nevšímal jsem si toho
mnfh'1 M stisk tyto ponenAblu
cruMnl) iitu v strojírně během dne
a náblá tiuěna kají jwm vyšel ven v
noci nepochybně je tbnriovaly jestli
íe neb ly jejich příčinou Viděl jsem
ohlášené Ian' Kidney !'ill a koupil
jem škatulko v Kuhn & Cn's lékár
ně roh 15 é Douglas ul Nevyužíval

jD ani celou ikstulku a již bolesti
poBiltiolv" i -

Don'a Kidney Pili prodávají vil
elinl lékárníci ' On 60 centů Ikutul
ka Zailoa je po obdrženi ceny JTostrr
Milbnrn Cj BINI0 N Y vjbradnl
jednatelé iro 8toj Státy

PadMtjU jaeno Doaifs a cabeř
u jiné

Tímto oznamu]rm vcm nsřlm pfátel&m a známým truchlivou zprávu
Že naie milovaná msnelka a inatks

Anna Iřoníéóliv

10 ÚNORA 1900

Dorcas a Martha ul I

k

a díkůvzdání

30 ledns v stáří 83 rokft 9 mMcfl 9
- -

" Jan Ktnltek

trurhlícl manJel

Hleďte! 0 Hleďto!
Střevíce ca p51 ceny
PH lednovém vyklízecím prodeji
Mužské #1 85 střevíce po 88e
Žen-képřk- II 25 střevíce po 06s
Ženské sllperey 00c po zSe
Díuké střevíčky 5ftc po 85a

PteJU se po Aoton BIlkovL

C j CARLS0N 107 SO 16tb Str„
nnunitl Brňen'

na věfnnst se odebrala v dterý dne
Ji A it Ji

'
m

ní rady a opětným zalepeoím jich
Když pak byly nabídky v sezeni
školní rady otevřeny sebral jeden
Člen obálky a znalci poštovní z
nich poznali prý nade vši pochyb
nost že byly již jednou otevřeny
a zase zalepeny Na záklaJě
tohoto svědectví chce výbor vyše
třovací vzoésti žalobu na tajemuí- -

ka školní rady Gillana v jehož
rukou se nabídky nacházely

— Já ono se řekne ie e ta neb

na mouka dobrá Ale nejitpil jest
Wilberská Zvoneika a Aksamit a

— Doddovy děti se stále ještě
smýkají před soudy Manželům

Uoddovým byly odebrány děti

před nějakým časem a dány v

opatrováni dětské ochranné spo
iečnosti J Barnes a Gordon

mají každý jedno r dětí těch a

přijali je za vlastní soudce Scott

prohlásil aby byly vráceny rod i

dičům Nyní žádají Barnes i

Goidon soud za zrušení rozsudku

soudce Scotta a za přiřčení jiní
dětí o něž se chtějí nadále starali
— V pondělí 5 února zahájeno

bylo zasedání okrskového soudu

před nímž budou líčeny pře za

ujímající veřejnou pozornost
Nejprve má býti - rozhodnuto o

Alb Frankovi bývalém okrsko
vera písaři ma n složití urad z

vladařství svého Tím bude zá
roveň rozhodnuto o zákonu jímž
se okrskovému písaři určuje pevné
služné a všecky ostatní příjmy
úřadovny té že mají splynouti do

pokladny okresní Dále se octnou

před soudem okrskovým naši páni
radní Cowie Hess a Sears aby
se zodpovídali z úplatnosti již na
ně tajní policisté z Chicaga vy
zradili

— Dr A P Johnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovějŠími
a nejdokonalejšími nástroji a září- -

zením Zuby trhá úplně bez

bolesti - tf

— Písaři městskému se prý jiz
podařilo zjednati pro příští měst'
ské volby tolik místností kolik

jich jest třeba Za upotřebení
těchto místností bude placeno Id
z každé kdežto dříve přivážeuf
postavení a zase odvezení každé
volební budky stálo $8 mimo

správek jichž bylo třeba Dále
však se musela obec dluiiti náby
tek do bud těch a v pádu potřeby
i kamna a lampy kdežto nyoí to
vše v místnostech najatých bude
Ve všech městech kde se volby
konají v místnostech najmutých
se v tom shledala úspora a v Uma-

že se to osvědčí podobně

— Již pozítřku příští čtvrtek
budou se odbývali demokratické

primární volby neboli volby zá

stupců do demokratické konvence

Pravidelným demokratickým klu-

bem z druhé wardy navržení byli
za delfgáty následující: Adam

Sloup W II Herdman Stanislav

Letovský A J Arthiaon Mack
Green Joe Kelly Theodore
Wirth Michael Kracber a Joseí
Pazderick Volby_ budou se od-

bývali na rohu 14 i William ul
Ústřední výbor sice chtěl přeložit
volby daleko až někam na dva-

náctou avšak panu S Letovslé-m- u

podařilo se docíliti toho- - aby
se odbývaly volby v středisku Če-

chů Demokraté by se měli hojně
těchto voleb zúčactniti aby tím
dokázali že béřou účastenství v

politických záležitostech a bodni

jsou míti zastoupeni

— Skvělou zábavu uspořádá
Lože Bohemia AOUW v nové
sokolské síai v sobotu dne 17
února 1900 na oslavu svého pěti-

letého trvání Během zábavy bu-

dou vrhány na plátno obrazy čin-

nost spolku AOUW znázorfiu-jíc- í

jež přítomným vysvětlí státní

organisátor Vandyke Mimo toho
účinkovali bude i cvičící četa A

O U W která provede různé

pochody K hojoé návštěvě zve

C34tf
'

Pořádající tjber
□ - Školní ráda v pondělní schů-

zí sesadila stavitele MčDonalda

s jeho úřadu codozor sad škol-

ními budovami ustanovila jeho
nástupcem Latensera Radové)
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lým po

ANNĚ EDGERT0N0YÉ
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loučila

Za Sbor Boleslava čí 60

J Č D

Vine Čermák taj

ÍShvúlou - zábavu i

Uot ádá

Tábor Nebraska č 4771

sa spoluiUokovial t v

v svbeta 4ne 17 éasra víl paaa
JANA HROCHA

Q dobrou budbn a pobavení obe- -'
renstva' hojně bude "poslariioo
lř i- - i

0 w s s a srJa

Můžeme Vás zásobiti
nejlepším i—

TVRDÝM a VMtt
UHLÍM V TRNU

a

NejniZší ceny plná váha a

rychlá dodávka
i

Ntbratk Fuel Ctmpany

Krásné dra lih eTaforaoé ch-s- tj
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