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Z KUBYkontroly hasičů a rozšířil na část

i]
V senátu se 7 února rozvinula

opět žívá debata o Filipioecl a

sice byl to zase Pettigrew který t

KOTÍ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Z Wathliftoai

X Bývalý vyslanec americký

Pretorii Macrum představil se

Nejlepší tvrdé a měké uhlí
Dochácf nit ayuí lesklé mehé a dobře prosáté tvrdé uhlí a radi-

ma ivym lákazníkum aby ie uhlím na zimu eáaobili penžvadž cena
v breku stoupne — Prodáváme též vScho druhu uhlímčkó od $175 do
1754 tuna

COUTANT & SQUIBES
Talefoa 130 Sklad: 17 a Masa Pínáraa: HOSFaraaa

' n_:_ 1 ni
1 nouisKy rainr uiassa v?an raper to

429 N 24th St (Glasgow Block) So Omaha

Dokonalý a úplný vtběr všeho druhu barev skla

ft iicjnovéjšícli vzorků papírů na stény
rámců na obrazy atui

Zboží prodává se za hotové ve velkém B6b malém Práce barvířské a
rmtřrařké i barvení návéstních tabulí atd vykonávají se dobře a spole-
hlivě Pouze nejlepší dfiinfei se zaměstnávají

♦ James 22Zo"atsls3?- - řiditei

obchodní Byl to již poslední
čtverec čínských chat který byl

zapálen toho dne náhle však se

přihnal silný vítr a rozšířil pla-

meny na obchodní část města

Obrat větru byl tak náhlý že i

stříkačka musela býti opuštěna
načež se požár valil od jednoho
čtverce domů na druhý a zničil o

čtverců do délky a a do šířky
Dalšímu šíření ohně byla přítrž
učiněna jen tím že bylo několik

domů ve směru ohně dynamitem
rozbořeno Škoda způsobená se

odhaduje na milion dolarů

Hurikán

V noci na 7 února přihnal se

rychlostí 55 mil za hodinu prudký
vichr na tichomořském pobřeží
Britické Columbie Po celém po
břeží ve Vancouveru byly lodě

přístaviště a jiné stavby od vln

rozbity ano i dva parníky od

skladišť odervány které jen s tíží

ušly záhubě Telegrafní dráty jsou
strhány česly vyvráceným stro
movím zahraženy a mnoho Škod

na obydlích způsobeno

Pohřby padlých vojínů

Mrtvola gen Lawtona byla vy
stavena v Indianapolis po celý
den od 6 února odpoledne do 7

načež byla u večer dopravena do

Washingtonu kdež byla 8 února

pohřbena Mrtvola majora Logana
byla vystavena lidu na obdiv v

Youngstownu O kdež byla 7

února s velikou slávou pohřbena- -

Všude kde vlak s mrtvolami za-

stavil nebo kde byly na obdiv

vystaveny shromáždilo se ohrom-

né množství lidu a rakve byly
věnci a květinami stále zakryty

Sněhová bouře

VColoradu a Novém Mexicu
klesla 7 února náhle teplota o 25

stupňů a brzy na to se přihnala
silná sněhová bouře V některých
místech New Mexika napadlo na
6 palců sněhu čímž dobytek na

pastvinách velice utrpí? V" Den-

ver ukazoval teploměr 7 února
10 stupňů avšak na některých
místech klesl až na o

Pohřeb Goebela

Od úkladného vraha zastřelený
Wm Goebel v Kentucky byl do-

praven ve zvláštním vlaku do své-

ho domova v Coviagtcn kdež

byla mrtvola vystavena divákům

po dva dny Tu byly konány po-

hřební obřady načež mrtvola 7

února dopravena zpět do Frank-fort- u

ku pohřbení Jak do Cov-ingto-

tak do Frankfortu se

dostavilo ohromné množství lidu
a rakev byla květinami téměř za-

halena Ve Frankfortu mrtvola

byla vystavena v Capitol hotelu
až dopoledne 8 února kdy byla
ve veliké slávě pohřbena

Vichr sbořil domy

Ve čtvrtek 8 února hnala se

povětrná smršť krajinou nedaleko
Collinsville 111 od St Louisů

jen 12 mil vzdáleného Zasáhla

jen osamotaělá obydli jichž ně-

kolik bylo v blízkosti Coilinsvillu

rozbořeao Dle všeho byly ne-

štěstím postiženy i rodiny české
neb mezi poraněnými nalézají se
v depeši spojeného tisku též Tony
Skala manželka a dvě dítky Fr
Kobart jeho syn a dcera Kobar-tů- v

domek byl nejprvé vichrem
stržen a trvalo to dlouho než byli
od sousedů ze ssutin vytaženi a

dáni v lékařské ošetřování Vichr
nadělal mnoho škod také v St
Louisů a podél dráhy Vaadalia

Osudná srážka vlakS

U Ford Riveru Mích vrazil

rychle jedoucí nákladní vlak dráhy
Chicago & Northwestern do osob-

ního vlaku na trati stojfcího-Pr- o

silnou sněhovou vánici ne-

spatřil strojvůdce výstražná světla
až bylo pozdě Vlak nákladní
roztříštil několik zadních kár vla-

ku osobního a hned na to trosky
se vzfialy Z nedalekého města

Escanaby byl vyslán na místo
neštěstí pomocný vlak t lékaři z
trosek pak bylo vytaž no 9 lidí

mrtvých a 8 těžce zraněných neb

popálených Mimo to se myslí
ie se v hořících troskách nalézají
ještě asi tři mrtvoly — Jiná sráž-

ka vlaků udála se u Williams-port- u

v Pennsylvanii Tam na-

razily na sebe dva nákladní vlaky
při čemž zahynuli tři Železniční
zřízenci a tři byli poraněni

Gen Wood se svým průvodem
se vrátil do Havany z cesty in

spekční po ostrově Výsledek

cesty té bude prý míti velikou dů
ležitost pro gen Riveru co tajem
nika zemědělství a pro plukovníka
Blacka co řiditele zdravotního
odboru Gen Rivera obdržel na

té cestě mnohé pokyny okledně
dobré půdy pro osadníky tak že

prý nyní bude moci zodpovídati
Četné dotazy na něj se hrnoucí)
od lidí kteří by se rádi na Kubě
usadili avšak pozemkovým agen-

tům nevěří

Gen Wood gen Ludlow a

civilní guvernér Nufiez měli pora
du ohledně sporu má-l- i vojenský
nebo civilní guvernér právo bdíti
nad financemi města Havany
Gen Wood přehlédnuv instrukce

gen Ludlowovi od presidenta
dané vyslovil se ve prospěch
tohoto Nuříez s tím není spo-

kojen a hrozí odstoupením z úřa-

du guvernéra

Z FILIPÍN

Devět povozů se zásobami pro
vojsko doprovázených seržantem

a 11 muži 32 pluku bylo náhle

přepadeno od povstalců nedaleko
Oraní Povstalci uvolnili most

který se prolomil pod prvním vo

zem přes něj jedoucím Když

pak vojáci se jali vůz z potoka
vytahovati byla na ně vypálena
salva výstřelů ze zákrytu kterou

bylo zabito 5 mužů a desátník

jakož i dva domorodí vozkové

Veškeré zásoby pak padly povstal
cům do rukou

U Niaku se obořili povstalci na

celý batailon 45 pluku při čemž

byl zabit seržant poraněn pak

major a kapitán
V přístavním městě Legaspi se

vrhl četný sbor povstalců z horná
batailon pěchoty tam v klášteře

ubytovaný s nímž za temné noci

vedl boj Posádka americká tam

usela býti jedním praporem pě

choty a baterií děl sesílena

U Mabalacatu vyšel desátník se

muži na hlídku podél dráhy
ale více se nevrátili Byla k jich

hledání vyslána silnější hlídka

ale i ta byla ze zálohy napadena

při čemž byl jeden americký de-

sátník zastřelen

Ze záietí filipínského uprchlí

Španělové oznámili americkým

důstojníkům že viděli 28 ledna

u Antimonanu od Filipínců zaja-

tého poručíka Stockleye Tento

se ztratil 12 ledna od své setniny
21 pluku u Balangas

Asi 300 španělských zajatců
vedeno bylo od povstalců do Lib-mana- n

kdež se sprotivili kame
ním a klacky rozehnali stráž

zmocnili se několika ručnic a

ohradivše se čekají vysvobození

STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA

V Mexiku byla odbývána kon

vence strany liberální která sčíta-

la hlasy občanstva v předběžné
volbě odevzdané pro příští kan-

didáty presidentské V městě

Mexiku odevzdáno bylo 88632
hlasů a z těch bylo 67798 pro
Diaze a podobný poměr jeví se

všude

V Argentině panují ohromná

vedra jimž podlehlo množství

lidí V Buenos Ayres zachváce-

no bylo 5 února 267 lidí a 6 85

úžehem slunečním z nichž větši-

na zemřela- - Na hřbitově se nalé

zá mnoho mrtvol nepohřbených
neb hrobaři zastavili práci žádají
ce vyšší mzdu Také v Monte-vide- o

v republice Uruguay se

přihodilo mnoho úžehů sluneč-

ních Veliké vedro zničilo i úro

du kukuřice

DROBNÉ ZPRÁVY

Vojenský velitel ostrova Gua- -

mu žádá snažně odbor námořní ve

Washingtonu aby mu byly poslá

ny nějaké knihy a hudební nástro

je vojáci tam posaaKou tezici

nemají si čím zaháněti dlouhou

chvíli

V Cheyenne Wyo byli zat
čeni dva kloučkové v stáří 5 a 6

roků pro zapálení stáje Přiznali

se k činu a udělali prý to proto

aby viděli koně ve stříkačce zapřa- -

žené uháněti k ohm

Ve Filadelíii byla na rozkaz

Spreckelse zavřena rafinerie na

ní podnět dal Sen Depew tvrdil

že se nezakládají mnohé výroky

Pettigrewa na pravdě zvláště pak
ne ten kde tvrdil že americká

vláda chtěla povstalce podplatiti
Na to Pettigrew odvětil že vláda

nabídla povstalcům peníze za ruč

nice které odevzdají avšak žádný
toho neučinil a když vojsko ode-

bralo nějaké zbraně povstalcům
dalo je přátelským Filipíncům a ti

pak za jich odevzdání přijali pení-

ze Dále je známo že komise

nabízela Aguinaldovi postavení
které by mu vynášelo I5000 roční

služby on to ale odmítl To jsou
fakta která jsou národu zamlčo
vána

Ve sněmovně zástupců při roz

počtové debatě mluvil zástupce

coloradský Shafroth o válce v jižní
Africe a žádal aby president do

sporu toho zasáhl V řeči své

pravil že v britické Guianě žije
asi 3000 Holanďanů kteří tam

byli zrozeni ale nemají -- dosud

žádaých práv a marně se jich do

volávají Vláda anglická tu ve

své državě páše totéž Co vytýká
Boerům a proč s nimi válku za

čala — Rozpočet na diplomacii

Spoj Států v obnosu $3 743 900

byl ve sněmovně schválen Výbor
na volební záležitosti podal zastu-

pitelstvu zprávu minoritní v níž

se odporučuje volba spolkových
senátorů všeobecním hlasováním

Zpráva většiny výboru odporučuje

ponechání toho legislaturám cktě- -

jí-- li si přímou volbu do senátu za

vést! menšina je však náhledu že

by měl kongres přímo zavésti co

nutnost
POLITICKÉ

XV kalifornské legislatuře zvolen

byl za spolkového senátora Thos
R Bard co nástupce za senátora

Whita jehož lhůta vyšla již 4
března ra r

J Spor v Kentucky není dosud

nijak vyrovnán" Vůdcové obou

stran učinili jakousi smlouvu na

jejíž základě by smír mohl býti
docílen avšak Taylor nechce ji

podepsati a žádá o některé změny
Zatím jsou republikánští členové

egisiatury shromáždění v Londo

nu demokratičtí v Louisvillu ale

Žádná strana nedělá zatím nic neb

jUcr

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Lupič zatčen

Vlak dráhy Northwestern byl
13 října oloupen nedaleko Chica-

ga a na vypátrání lupičů byla vy-

sazena ceaa £5000 od American

Express Co Teprve 6 února se

podařilo tajné policii zatknoti ja-

kéhosi Pat Crowa který byl prý
nade vší pochybnost zjištěn od

některých lidí co jeden z oněch

lupičů Strojvedoucí topič a úřad-ní- k

expressní společnosti kteří

se na onom vlaku nalézali jakož
i obsluha nádržky vodní kde

vlak oloupen byl ti všichni zjistili
zatčeného Crowa co jednoho z

lupičů Pat Crow byl před 9 iety
konduktorem na pouliční dráze v

Umaže a později číšníkem v ho-

spodě svého bratra na 14 mezi

Farnam a Douglas ulicemi

Soud s desperadem'

V Council Blufís byla před okr-

skovým soudem líčena pře se zlo-

dějem koní Gregorym který již
několik trestů pod různými jmény

přestál Posledně byl zatčen ne-

daleko Council Blufís po tuhém

zápasu při čemž postřelil vrchní-

ho velitele policie Pro tento
zločin byl nejprve souzen a uznán

porotou vinným zločinu útoku a

úmyslem tělesného poškození
Hned však započal soud v přelí-

čení jiné žaloby na desperada

Gregoryho že totiž v úmyslu vra-

žedném těžce zranil konstebla

Mosse z Lcvelandu když jej zatý
kal Moss má dosud kuli v zá-

dech n nemůže konati řádně služby
vé K soudu je za svědka povo-
lán též Morgan jejž Gregory re-

volverem v ruce donutil ku všeď
nutído vozu a ujetí z tábora děl-

nického kde ce událost ta stala

Požár v RoaolulB

Posledně došlé zprávy z Havaii

praví že v Honolulu zuřil 35

ledna veliký požár Část Čínská

byla od zdravotního úřadu zapá-

lena aby morová nákaza byla ob

mezena aviak ohefi ae vymknul z

úřadovně tajemníka zahraničních

záležitostí a aniž by s p Hayem

byl mluvil odebral se do svého

domova v East Liverpoolu Ohio

Odevzdal-l- i listiny ve Washing-

tonu není známo a jeho odstou-

pení z úřadu jest dosud zastřelo

rouškou tajemaou

X Novi smlouva ohledné stavby

přeplavu Nicaraguaiského byla

podepsána zástupci vlády naší i

anglické Smlouvou tou se ruší

dřívřjší smlouva toho druhu a

Anglie se vzdává veškerých náro-

ků na průplav ten

§ Sefior Lucas Amadeo jeden
z Členů vyslanectva portorického

přimlouval se před výborem pro

ostrovy za půjčku í 16000000 pro

ostrov Porto Riko

X Konsul Morrison z Dawson

City oznámil odboru zahraničné-m-

že sé téměř všechen lid ze

Skagway chystá k výpravě do

Cape Nome Cesta ona obnáší

t6oo mil po ledové pláni a možno

po ní o 4 týdny dříve dosáhnouti

Cape Nome než po vodě poně-

vadž moře Behringovo bývá dlou-

ho zamrzlé Zima v Dawson

není prý letos tak zlá až do 8

prosince kdy zpráva ta byla za-

slána obnášela teplota od 15

stupňů nad nulu do 18 pod nulu

X Smlouva na stavbu průplavu
mezi oceány uzavřená mezi vlá-

dou naší a anglickou obsahuje

následující podmínky: Vládě Sp
Států jest ponecháno úplné právo
a zařízení a opatrování průplavu
který má býti zcela neutrální a

nemá býti upotřebování jeho lodím

žádné nemě zabrafiováno Ano i

v čase války nesmí býti průplav
ten žádné lodi válečné uzavřen

aniž smí t rtěro býti trpěno jaké

nepřátelství mezi spornými stra-

nami V čase války však nesmí

býti dovoleno žádné válčící stra-

ně aby se tu lodi její zásobovaly
neb zdržovaly leč jen jak dalece

nutnost toho vyžaduje Válečné

potřeby neb vojsko mohou se v

průplavu skládali jen v pádu ně-

jakého neštěstí neb jiné překážky
Všecka tato obmezovací pravidla

platí i na moři na 3 míle mořské

od obou ústí průplavu Materiál

tavební a všecky potřeby pro

průplav mají bytí 1 v dobé války

nedotknutelný od válčících stran

a průplav nesmí býti nijak opev-

něn Po obapoiném schválení

této smlouvy mají býti též všecky
mocnosti požádány o schválení

pravidel v ní vytčených

X President ustanovil obvod-

ního soudce z Ciacinnati za před-

sedu komise filipínské která se

má v brzku odebrati do Manily

aby se tam o zařízení prozatímní

vlády postaral Někteří ze členů

předešlé komise nechtějí na sebe

přijmouti další povinnosti a bu-

dou nahraženi jinými úmyslem

presidenta jest zařídili na Filipí-

nách proeatimaí vláda než kon-

gres nějaký určitý apůsob vlády

pro ostrovy vypracuje Nová tato
komise bude sestf ati z 5 členů

vesměs civilistů a soudce Taft

bude nejspíše ustanoven generál-

ním guvernérem pro celé souo-

stroví

Z koifresi
Senát v tajném zasedání schválil

5 února ujednání hágského kon-

gresu míru Také schválil smlou-

vu Argentinou o vydání zlo-

činců
V zástupitelstvu se 6 tsn opět

přetřásala otázka filipínská neb

zástupce Williams z Mississippi
mluvil ostře proti přivtělení Fili-

pín ku Spoj Státům Dokazoval

ve své řeči že přivtělení ostrovů
těch bude mfti Škodlivý vliv na

zájmy rolnické i dělnické a bude

vyžadovati velkých obětí na vy-

držování velké armády Kdyby
vláda naše pomohla Filipíncům

jen zařídit! pevnou vládu obdržela

by od nich všecky výhody obchod-

ní n to bez velkých obílí Ne-bras-

zástupce Neville mluvil

proti smlouvě ae sultánem Sulu a

pravil ie nebude hlasovati proto
by sultán byl placen od Spoj

Států by ti mohl vydržovati mno-

ho len a otroků

a ni 11 n a t

t
l
í
♦
♦

ní svobodnou školu Program k

této besídce jest pečlivě sestaven
a proto není pochyby že setká se
besídka se zdarem Jest £$douc- -

no aby také dospělí krajané v

hojnosti se dostavili a tak pilné
žáčky v jejich snaze podporovali
Začátek určen jest na druhou ho
dinu odpolední

— Zdejší farář p Vlček pře
sazen byl na faru do Plasy v

Saunders County kterouž před
novým rokem p Hovora opustil
Na jeho místo zde nastoupil farář

p Bednář kterýž nedávno z Čech

přijel

Vyléčltl nastuzení v jednom don
Užíveite Laxative Rrnmn Onlninn thltw

Lékárníci vrátí peníze jestli vás nevylíčí a&o

Podpis na každé bedničce E Vf Grove Im9

Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a
zmiz! po jednodenním užívání Dr

Rllne'8 Great Nerve Restorer ZaSlete sl pro
$2 00 láhev na zkoušku Obdržíte li zdarma
Dr R Kline Ltd 831 Arch St ťhifadelphia
Pa HlODTŠŽtf

a více stálého výtěžku zaru-
čujeme každému kdo pře-
vezme jednatelství naffr--

vlasteneckých loveckých
přírodních a náboženských
obrazft Nemčjte žádné oba
vy snad před ztrátou

O 4 8 SILBEKMANN
P % St Paul Minnesota

OMAHA LOAN k BUILDING AS800IATION
na Megeatb blíže 29té ulice (u Han-sco-

Parku) na kterémž jest ochotna vysta-vě- ti

příbytek pro někoho kdo bv chtěl lot
kouDlti na měsíční solátkv Hlaste se u: O Vk

Nattinger 8ecy Bee Bldg 8atf

lIlnHátn m!st0 Pro obchod s domácím
li ituaiii nábytkem a rakví mezí Cechy
buďto v Nebrasce Missouri neb Indiána Ter-rito-

Žádám uctivě kraianv hv mn o čes-
kém příhodném místě sdCIIH poďadresou:

J J Havlíček
2318 Ut Ave Seattle Waih

i nrniloí obchod se smíSeným zbožíma a IUUUr1 zděnÝd5m 30x100 atoD dvo
Je poschodí dosti mínta pro objdlí dvou ro-

din 3 klenuté sklepy 5 loU na nich store
kladižtě pro zboží a Jiné stavby pčkná za- -

nrauti ji ujetou jest Dez uiunu rroaa se laci-
no se zbožím neb neb beze zboží V případě se
vymění za jiný maienek Hlaste ro u maliteln
39grml John Vrba Spillville Iowa

lil ťrňňfíi í hotovo smíšený obchod vna jjUUCJ obnosu 15000 bez mužského
Šatst va v půlnočně východním Kansasu Oby
vatelstvo včtSinou NěmcIaCeSi dvě želez-
niční dráhy a divisí Příčina výprodeje jestTVBOké Stáří Mlitdr nhphirlnílf mrvAn n ni7li- -

cke německé a české řeči nenajde lepii příle-
žitost k obchodu nikde Adresujte:
3ttu4 JLock Box No 50 Hanover Kansas

Do Paříže
Kdo se chce letos podívati na

výstavu učiní dobře když si po-

jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob-

drželi Firma F Brodský & Co

1389 Second Ave New York

zastupuje všechny evropské linje
a muže každému posloužiti dle je-

ho přání Firma F Brodský & Co

má jednatelství pro následující li
nie: North G --man Loyd přes
New York Balťiore a Galveston

Hamburg American Line Red
Star Line Holland-America- n

Line Compagnie Générale Traas- -

atlantique American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dověděti se ceny přeplavu
a lístku železničních stačí zaslati

poStovní líitek i8tf

Dr Karel H Breuer

ČESKÝ LÉKAŘ

Mi zvláštní zkušenost v léčení ae
nocí ženských očních ušnícn s

krčních a ranhojičstvf

ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NÁMĚSTÍ

DAVID CITY NEBR

Jede na zavolán! do viech okolních mfstefek
Zavolejte jej v pádu potřeby telefonicky neb

telegraficky

Knihkupectví Pokroki Západu
Mine na nkladé velké nnožslví api-%-k

rábavoýcto a poučných tc víecb
nožných oborfi Divadelní ptay má-

tne viechay je! jaoa k doatiní v rfi
mých sbírkách Pi£t aá Mtua a

bdrlíUjs4naa A4raJte jedna-it-U

Fnfcira Uawati

cukr zaměstnávající 10000 dělní-

ků Také McCahanova cukrárna
má býti zavřena která zaměstnává
2000 dělníků'

Kontraktorská firma Gaynor- -

ova zažalovala vládu Spoj Států
na náhradu skoro milionu dolarů
za to že zrušila její kontrakt s

odsouzeným kap Carterem na

práce v zálivu Cumberlandském v

Georgii
V Blackhawk Col zastřelil

tesař Allen svou i61etou dceru

pak střelil dvakráte manželku a

na posledy sebe Oba rodičové

jsou zraněni smrtelně Příčinou

toho byla prý nespokojenost s

bydlištěm neb Allenové se lépe
líbilo v Rock Island 111 a Kansas

City odkud se rodina do Black-

hawk přestěhovala nedávno

SOUTH OMAHA

— Dělnictvo So! Omahy si v

konvenci minulé pondělí odbýva
né navrhlo své vlastní kandidáty
pro příští městské volby Za ma-yo- ra

byl navržen J W Ballard

školník v nové škole na 20 a O

ulici za městského pokladníka
W S Babcock za písaře A N

Davis a za policejního soudce E
T Powers

— Na 13 a O ulici byl osa- -

motnělý dům zařízen co nemoc-

nice pro nakažlivé nemoci kamž

budou dopraveni dva černoši

kteří stůfíou na neštovice Majitel
domu se sice tomu opíral avšak

mayor nařídil dům ten za hospital
proměniti a stráží obklíčiti aby
se šíření nákazy předešlo

— Mayor Ensor chce o příští
volbě městské dáti odhlasovati

přeje-l- i si obyvatelstvo South

Omahy připojení města toho k

Omaze Pakli městská rada při-

jme ordinanci ve smyslu tom

bude o příští volbě též hlasováno
o připojení

— Stávka řezníků v jatkách

Swiítových byla rychle skončena

ku všeobecné spokojenosti

— Městský pokladník vybral
za leden $5962358 na obecních

daních Tolik peněz v jediném
měsíci se ještě nikdy nesešlo v

berní úřadovně So Omahy

— Vojín Hanan od 10 pěšího

pluku se vezl z Fort Crook na ná-

kladním vlaku a při slézání v ná-

draží louth-omažské- m přišla mu

noha pod kolo které m chodidlo

rozdrtilo Byl dopraven do ne-

mocnice kdež mu byla rána oše-

třena

— V místnostech pana Fraňka
zařídil pan Kostoryz česko-angli-cko- u

večerní Školu kdež vyučuje

jazyku anglickému Má prý tam

14 žáků a očekává že se jich ještě
více přihlásí

— Pan Frank Dvořák jenž
dříve zaměstnán byl v Železář-

ském obchodě Koutský Bratří

opustil toto místo a vstoupil do

společnosti s p S D Wirrickem

majitelem grocerního obchodu

na 21 a S ul od něhož vykou-

pil polovinu obchodu Našim

krajanům south-omažský- m odpo-ručujem- e

tento obchod neboť

obdrží zboží vždy čerstvá a dle

tržní ceny velice levné Pan Dvo-

řák pak přičiní se aby každý byl
obsloužen vzorně

— Příští neděli pořádána jest
v síni Koutskýho dětská besídka

těch láků kteří navštěvují neděl


