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ustanoven skutečným ministrem
zahraničních zál£itotf — Při ne-

dávných protižidovských bouřích

— U Noríolk započato tímto

týdnem se zavodňováním polí ře-

pových tamnímu cukrovaru nále-

žejících a správa slibuje si od toho

dobrých výsledků Soudí se tak
na základě zkoušek loni podnik-
nutých při nichž na poli zavod

ní schválena konečně záruka měst
ského pokladníka Fr Koutskýho
co pokladníka školního jakož
záruka Packeťs National banky
v niž peníze školní ukládány bu
dou V téže schůzi usnešeno by
školní rok zahálen bvl 10 září

aby svežena byla půda na stave
ništi školy Jungmanovy a aby ko
lem téže nový chodník položen
byl

— Městský pokladník p Fr
Koutský onemocněl vážně tyíem
a lékaři prohlásili stav jeho za

povážlivý

— V úterý vyzvednut prozatím
ní zákaz soudní jímž zapovídá se

pokladníku městskému Koutské-m- u

co pokladníku školnímu

poukázky na pokladnu za

práci na stavbě školy Jungmano-

vy vykonanou O Vydání zákazu
tohoto požádal Thomas Hoctor a

má to býti odvetou za to že ně-

kteří páni proti odkoupení pozem-
ku jeho k účelům stavby nové

školy brojí Žádost opodstatňo-
vána jest tím že poukázky ony

jsou nezákonitými a to proto
poněvadž když práce dotyčná na-

řízena v příslušném fondu potřeb-
né k tomu peníze jak zákon to

vyžaduje se nenalézaly

— roucistovi mewmanovi po-

dařilo se v úterý zatknouti v

Chas Shermana jednoho z

oněch pěti mužů kteří as před
dvěma týdny na policistu Mor-risey--

vražedný útok učinili —

Než podařilo se zatčeného na sta-

nici dopraviti musel Newman ně-

kolikráte vězni svému rozum kla-

ckem do hlavy vtloukati

— Ve středu dopoledne odbý-

vána zvláštní schůze rady měst-

ské níž usnešeno vypsati nabídky
na opravování dlažby N ul od A

ke Q ul pro příštích 5 roků a

kdyby na proposici tuto žádný
kontraktor přistoupiti nechtěl

přijmuty budou nabídky pouze na
rok jeden

— Společnost pouliční dráhy
konečně se rozkývala a přistoupila
již k prodlužování pouliční tratě
od 59 a Q ul Ulice nyní se sváží
a očekává se že do dvou týdnů
prodloužení dohotoveno bude

— Nebezpečně popálen byl ve

středu výbuchem výparů lihových
Chas Reno zaměstnaný v ho-

stinci Austin & Terry-h- o Poslán

byl totiž do skladiště by kořalku
natočil a vešel tam s hořícím

doutníkem v ústech od něhož po
otevření sudu výpary lihové se

vzfialy Utrpěl značných popá-

lenin na rukou a v obličeji

— South-omaž- ští obchodníci

počínají mluviti o pořádání po-

uličního bazaru a dojde-l- i k usku

tečnění myšlénky té tu odbýván
byl by as v témže týdni co slav

nosti v Omaze

Šedivého příruční kniha a zá- -

písník

Jest to neocenitelná příruční
knížka pro každého jen poněkud
v praktickém životě zúčastněného
člověka — a zvláště pro venko-

vana který jsa sám na sebe odká-

zán neví mnohdy sobě rady v

rozličných případech života aniž
má na koho by se obrátil Takový
prostě sáhne do náprsní kapsy
vyjme odtud Šedivého příruční
knihu a zápisník a tato skromná
knížka mu poradí na místě spoleh-
livě a nebude ho to státi ani kroku
ani centu — vyjma co na koupení
knížky té vydal Tak na př do-

věděl by se rád jak je daleko z

některého města ďo Nov Yorku

neb mnoho-l- i úroku se smi poža
dovat v některém státě a na jak
dlouho má kde směnka či nota

platnost neb mnoho-l- i semena po-

třebuje k osevu polí zahrady luk
atd a knížka mu okamžitě poví
Také mu poví jaká tu platí zemská
míra t j co je sekce — jak je vel-

ký townšip jak se dělí aměří akr

jak se psaní registrují to jest na

recepis dávají a hromadu jiných
užitečných věcí — Užitečná pří
ruční knížka ta k dostání jest u

Jos Šedivého 237 Petrie Str

Cleveland Ohio za 35c Objed-

návky z venkova možno zaplatiti
v kolkách P01X5H1212

Kdo jest to?
Obdržel jsem dopis s poštovní

ma známkama za 25c bych za-

slal "pHruíní knížku" Mí být
zaslána do Linwood Neb '

Opo-

menuto však udání na jaké jméno

příjměnf se knížka tni zaslat

Píše Ze to četl v Pokroku Zá

padu' J Šedivý

Telegrafické

Čechy Uhlokcpové v Čechách

jeví vďKon nsj Aojmost a oč

kává se uový veliký strajk Také
nákaza hrozí zemi české neb v

Roudnici onemocněli 4 2tl :zaiční
zřízenci a příznaky nemoci té jeví
choleru Úřaioé Činí vse možné

aby šíření ni Kazy pfedcSly

Rakousko-Uhers- ko — Dva italštf
dělníci a uher-- stájní sluha byli
ve Vídni zatčeni ježto veřejně Č-

inili poznátuKV o bturti kiáltí Ilum-bert- a

Jsou to: Alois Vcgrig
Antonio Savlol a KSpar Varg

Prvý z nich byl odsouzen na pět
měsíců ch vění druhý na 4 9

třetí jcaž sc též vyjádřil neuctivě

o císaři Františku Josefovi byl
odsouzen na 18 měsíců a k vy po
vězení z Rakouska Všichni tři

byli udání policii svými soudruhy
— Jistý Kramer jenž se zdá být
dle popisu americkým turistou

spadl v Tyrolsku při slézání jedné
_ hory a byl nalezen teprve za třicet
hodin Má zlomeny obě nohy

Itálie — Dne 6 brpna byl opět
zahájen za velikého účastenství

sněm Galerie byly potaženy čer
nou látkou Předseda Villa mluvil

o smrti krále Humberta a pak či-

nili jednotliví poslanci návrhy
stran uctění památky zemřelého

Socialista Ťurati protestoval jmé-

nem své strany proti vraždě pravě
že má každý právo k životu a že

není z politických vražd prospě-

chu Toto prohlášení vyvolalo

poněkud rozčilení a když učinil

Pantani jménem republikánu po-

dobné prohlášení a připojil k tomu

že sdílí jeho strana bolest země

zavznělo volání: "Krokodýlové!'
Z toho povstal veliký povyk jenž
trval delší dobu Pak byly přijaty
některé návrhy a Villa oznámil

že složí nový král příští sobotu
v senátní síni před oběma sně-

movnami přísahu Tím schůze

za volání slávy králi ukončena —

Nový král a královna italská při-

jeli do Říma 8 srpna ráno a byli
uvítáni Četnými deputacemi sená
tu sněmu obecní rady civilních

i vojenských úřadt a četným obe

censtvem Když manželé králov-

ští jeli ulicemi města veškeren lid
tu stál s hlavami obnaženými

Arcibiskup janovský byl od pipe-ž-
e

ustanoven aby jej na pohřbu
krále Humberta zastupoval a ten

již také přijel do Říma

Turecko —Z Cařihradu se ozna-

mujeme má sultán smrtelný strach

před útokem anarchistů Nařídil

policii aby střežila zvláště Italy
Cizinci jsou vyloučeni ze somali-lickéh- o

průvodu i takoví kteří

mají obvyklý lístek Oběžník cí-

sařské kanceláře oznámil misiím

že osoby jež by chtěly vidět onen

průvod musí míti k tomu povole-

ní jistých císařských úředníků

Francie — V Paříži se objevilo
že byl Salson jenž učinil minulého

téhodne útok na šachúv život v

ooliceiním platebním seznamu

jako aharchistický udavač Členové

šachový družiny jsou plni hněvu

nad tím že jest útočník na jich

panovníka vlastně zřízencem pa-

řížské vlády — Situace ve stávce

drožkářů stává se povážlivou

Vojsko chrání stanice drožkářské

a stávkáři zakročují proti svým
soudruhům kteří pracovati chtějí

Povozy jsou převrhány a rozbity
než společnost dosud zdráhá se

snížiti poplatek drožkářů ze 20 ír
na 16 — Dreyfusovci praví že

Salson útočník na perského Šacha

jest totožný s útočníkem na advo-

káta Laboriho obhájce Dreyfuso-v- a

a že placen byl od nacionali-st- ů

Protidreyfusovci zase tvrdí
že byl placen stranou druhou a

tak jedna strana dává útočníka

druhé

Anglie — Do kostela v Bostoně
v Lincolnshiru udeřil blesk který
razil věžní makovicí dovnitř ko-

stela kde se právě konala pobož-

nost Ohromná rána podobající
se výbuchu poděsila strašně shro-

mážděné osadníky kteří se hrnuli
z kostela za velikého křiku Nikdo

nepřiiel při tom k úrazu — OheS

zničil SUniteadhouse v Hampshi-r- u

někdejší sídlo královen Anny
a Alžběty a jedno z historických

panství v Anglii Škoda se páčí
na #1000000 Pouze v jedné
místnosti se" nalézající

'
čalouny

měly cenu #150000 viak mnoho

'z nich bylo zachráněno —Vyslanec
Spoj StátůChoate byl ustanoven
smírčím soudcem ve sporu mezí

Anglif a Čínon o loď Kau-či- ng

která byla ve válce japonskočín-k- é

potopena od válečných lodí

japanských
o —Hrabě Lamsdorf který

byl jen prozatímně din v čelo za-

hraničního ministerstva byl nyní

— V Niobraře odbývána bud
ve dnech 12 až 14 září schůzka

starých osadníků okresu Knox

— V Butte zatčen ve středu

Byron Nelson pro souložení
nevlastní dcerou svou Byl od
kázán krajskému soudu

— Za plukovní hudbu prvého
nebrasského pluku milice státní
vyvolena kapela madisonská'kte
raz 112 táboru v nastings se

zúčastní

— V David City zemřel v pon
dělí W Lonjr následkem noraně
ní jichž při splašení se koní

utrpěl V Butler Co usazen by
od roku 1881

— Ve Fairbury vyloupen byl v

úterý železářský obchod J Thorn
ton & Son a 11 revolverů a něko
lik tuctů kapesních nožů odcize
no Po lupičích není nejmenší
stopy
— U Superior přišel v úterý

život starý vysloužilec Nels
Procházel se po trati

Železniční když tu přihnavším se

vlakem zasažen a na místě usmr
cen byl

— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve

Wilber Neb — Zkuste je 79tí

— Farmeři z okolí Crete učiní
dobře když zavčas zastaví se v

lékáruě p Fr Neděly a opatří
sobě Dobrýho lék proti choleře

vepřů Předejdou tím citelným
ztrátám Cena 25 lb pouze $300
— v eutte přisel ve středu o

život tříletý hošík krajana Antona

Zišky Oskar Spadnul totiž do
studně 23 stopy hluboké při
čemž poranil se v podbříší tou
měrou že smrt záhy následovala

— Jestli potřebujete dobrý va- -

zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V ] Uřídila v

Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepších firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo-
lečnost Deering Harvester Co tf

- Ve Fremont odbýváno bude
v neděli cvičení západní župy ně-

meckých turnerů pod vedením
cvičitele Kostlana Očekávají se

čety ze St Joseph Kansas City
Omahy So Omahy Plattsmouth
a Nebraska City

— Chcete-l- i si jak se patří na
pečivu pochutnáti — musíte ku-

povat Kašparovu mouku K do-

stání v malém i velkém u Antona

PivoBky na 21 a Q u} obchod
níka v mouce a krmivu všeho
druhu Ceny vždy levné a poctivá
váha 7QX2m

— Okolí Gothenburg navštíve
no bylo v útprý prudkým lijákem
kterýž silnou bouří provázen byl
Několik domů bylo bleskem za
saženo nikdo však při tom k úra
zu nepřišel Spád deště obnášel

přes' čtyři palce

V Plattsmouth zemřel v

pondělí Mike McGee na B & M

dráze zaměstnaný a sice podlehl
poraněním jež téhož dne utrpěl
Při skládání hlíny na předmostí
na straně východní spadnul totiž

vozu do hloubky 70 stop při
čemž utrpěl poranění smrtelných
— V Memphis vloupali se v

neděli lupiči do ebchodu W C

Clause a loupež spozoroyána te-

prve v pondělí k večeru když
majitel střevíce vybírali šel a

všechny škatule prázdné nalezl
Celkem ukradeno 40 párů bot a

střevíců

— V Grand Island vyloupali
se v pondělí v noci z tamního vě-

zení tři vězňové a sice stalo se
tak prostřednictvím pomoci z

venku Dva z uprchlíků vyčká-
vali soudu pro oloupení vlaku a
má se za to že některý z ořátel

jejich na svobodu jim dopomohl- -

— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boznyna vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto-vák- y

větrníky pumpy kádě po-

stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře

když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí

Zlato! Zlato! Zlato!

NeJposlednSjM El Dorado oznamováno
jest s Nome City Alaska Tisíce lidí
tam spěchá a mnozí s nich vrátí se se
zničeným zdravím Co plátno nám zlato
když sdraví nám scházíT Střelte své
sdavf nej lepším se viech lékft -H- ostet-ters

Stomach Bitters a vždy budete míti
to pravé bohatství Bitters jest pro lidi
kteří zkazili si žaludek aneb od přírody
jsou slabými Reguluje střeva povzbu-
zuje játra občerstvuje ledviny a úplně
vyléčí nezáživnost zAcpumalarii zimni-9- 1

i horečka Jest přirozenou tonikou
a úplné fest prosta nebezpečných látek
aarkotických Měla by brána býti kn
ochraně systému před horečkou zimnicí
a malarif Jest to dobrý lék v domác-
nosti ' -

4
4 (PERUY DAVIS)

JlMtý a bezpečný prostředek v
každém případu nemocí

střevních Jest

Jest to tvrzení pravdivé a nemůže
vyjádřeno býti ani dost silně

neb dnruzně
4

Jest Jednoduchýnj jistýma rych-lý- m

prosiředkem pro

4 Křeíe KaSel Reraatism

Kolilra Nastuzeni neuralgii

Prfljem Zásm Bolení žnuti

Dvě velkosti 25c a 50c

Mějte ho doma Chraňte se paděl
kň Kupujte jedině pravý --

Perry Davis'

- NA PRODEJ VŠUDE
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LITERATURA

Nákladem Svobodné Obce chi
cagské vydáno bylo 24 číslo- -

"Svojana" s následujícím obsa
hem: Abner Kneeland (s vyobra
zením) Spasitelé národův Vol- -
neye Rumy Boje a vítězství lé
kařské vědy proti bohosloví
Pravda pláče Maria matka boží
Práce a vědění jest naie spasení
Zlo a dobro Svojan vychází'
čtvrtletně o 5 arších a stojí 80
centů ročně Možno jej objednati
pod adresou AI VaHouček 150--

iath St Chicago 111

Zprávy spolkové

Podp sbor Sokolek Tyrš i I

odbývá svou schůzi v neděli dne-1-

srpna ve 2 hod odp v síní
p J Hrocha Sestry jsou žádány
by se dostavily Stasie Čadek

tajemnice- -

Kuřáci
} pozor!

Již dávno každý ví že F Laitner v
South Omaha vyrábí nejlepSÍ dnjhw
doutníků ve státu a což ťeď až okusí-
te jeho nový výrobek pode jménem

"SOKOL"
tedy každý řekne je to "No One""

Kuřte uniové doutnfky SOKOL a drulk
KLONDIKE to je zlato- -a viržinka„
které se zvláštní oblibě těší a což 10c
Sumatra tojeteprvé pokouření —
Až každý okusíš řekneš je pravda

FR LAITNER
W aQ St So Omaha

Okrášlíte si domov

koupíte-l- i barvy nástěnný
papír a pod u

C00 Paint& Wall Paper Storc

v Murphy bločku

431 sev 24 ulic

Zboží jest co do jakkosti prvé třídy a
ceny o neco nižší než kdekoliv Jinde
Přijďte a prohlédnete si naše nové záso

by Jsme hlavním stanem pro tabulové
sklo

A W BABC0CK„
ŘEDITEL

UROflA MLUVÍ

PNjďte prohlédněte sl úrodo obilí tra-
vin xelenln a ovoce v lakládilicí ae íeské- -

osadi

v otřesu Folk Misgouri

Naprosto idrav podnebí drodná pida'
dobré trhy dbstatek dříví a vody Pozemky

'

vieho drobil od 1(4 do 10 mil od dr&y a okros
nibomísta od tu do 130 za akr Snížen jízd ni
na drahách Plité jaký pozemek li přejete
Bliiií obratem posty adelí Umí

7 Etxi Kroupa
BOLÍ VAR PKOL OO MISSOCRT

VY G SLOAKE&CO
Obchodníci s

ům liliimiř
v ííale 407 411 sev 96 olloe

South Omaha
Telef t ' 'tSS— i ob

Zbotl ae prodává dle Uboatl buď za hotov
neb na splátky 41tí

C H Brexyer & Co „
f t 1 ¥f

rírr— J

O b
pohrobníel a pftjěoTatell kóni
4JM0 ev 86 ni Ko Omaha 5eo
f t 4a_a__~ Telefon Bato ŠO

Pánům uradcíknn spolku
Cřetnf (obchodní) knihy jako LeoV--

rr Journals deani knihy a itaé -

v Od#e mmrcen 1 bylo celkem 5

Ž:dů aoj ranč n rnrioíl 'čce —

Louřc zafiiilo sou o cli vojáků
kteří útočili na židovský bazar V

boji který nledoval dva vojíni

byli zabiti což popudilo mužíky
tak že soustředili útok na žid j
s'oti ctvrr Uoufs nik rychle se
Siřila

Ntfinecko -- - V Charlottenburgu
zemřel známý sociální demokra: a

člen říšského sněmu Vilém Liub
knechl ve aiíli 74 íct Liebknecbt
narodil v Giessfm v Hessen-sk-

Studoval práva v rodném
městě a r 1848 opustiv knihy
chopil se meče Když rsvyluce

byla potlačena pruským králem
Liebknecht byl zajat a odsouzen
k smrti Dcera žalářníkova mu
otevřela dveře cely načež oba
prchli do Anglie kde se vzali V

Anglii zůstal 10 let a zabýval se
tu hlavně studií dělnické otázky
t T w a

vrátiv se ao německa stal se

horlivým v organisaci dělnické

ješté s jinými vydal pak protest
proti válce prusko-francouzs- ké

začež byl obviněn z velezrady a

odsouzen na dvě leta na pevnost
iieDKnecnt oyi veiky recnik a v

reichstagu byl vždycky strašákem
Bismarkovi

Válka jiho-afric- ká

Generál Roberts v depeši zašla
né do Londýna vyslovuje obavu
že anglický sbor plukovníka Hoare

byl u Elands riveru od Boerů za

jat Velitel boerský Delarey oblehl

sbory Baden-Powellov- y v Rusten-burg- u

jimž však na pomoc spě-

chal oddíl vojska Hamiltonova

pod velením plukovníka Hoare
Boerové však tento výpomocný
sbor zaskočili u Elands riveru a

střelba se strany té se ozývající
umlkla z čehož soudí generál Ro-

berts že se Angličané vzdali Boe- -

rům Vojska anglická Rustenburg
opustila a vrátila se do Pretorie
Generál De Wet se dovedl až

posud uhnouti všem nástrahám

Angličanů a jak se nyní oznamu-

je dospěl s vojskem svým k řece
Vaalu TiŽ několikráte oznamo
vali angličtí velitelové že ho mají
v pasti on se jim však dovedl

vždy vymknouti a nyní se ozna

muje že s voji svými táhne přes
řeku Vaal Generál Kitchener stí-

há voje De Wetovy ze zadu a gen
Methuen jej očekává na pravém
břehu Vaalu pakliže však se jim
podaří zadržeti jej na postupu do
Transvaalu se teprve ukáže

Generál Warren se vrátí z boji-

ště jak oznamuje gen Roberts

Již prý přemohl povstání Boerů v

západním Kapsku a cítí se velice

unaveným tak že bude poslán do

Anglie na odpočinek
Z Berlína se oznamuje že vy-

slanci boerŠtí s drem Leydsem
tam přibyli aby žádali u vlády
německé o zastání by se jiho-

africkým republikám nějaké svo-

body dostalo Z Berlína pojedou
do Petrohradu aby se tam p pří-

mluvu ucházeli

Z Pretorie se oznamuje že tam
odhaleno bylo spiknutí kteréž
mělo za účel postřílení anglických
důstojníků a zajetí gen Robertse
Vše bylo vyzrazeno v poslední
chvíli když ku provedení plánu
přikročeno býti mělo Požárem
měla býti upoutána pozornost an-

glického vojska na jedno místo a
v době té měli býti po celém mě-

stě vyšší důstojníci angličtí po-

vražděni nebo zajati
O gen DeWetovi se oznamuje

že již překročil řeku Vaal a gen
Kitchener jej stíhá Od Bocrú

zajatý sbor anglický čítá 300 mu-

žů z Rhodesie

Podnebí t Hot Springs"
Podnebí v Hot Springs Jett zcela

než v ostatních částech South
Iinýma docel i Jiným oei v ostatních
částech Černých Vrchů kdei přec mílo
by býti podnebí stejným Dny jsou z pra-
vidla Jasnými noci studenými t rychlé
změny řídkými a vlhkost vzduchu jest
tak nepatrnou £e témčř ani za řeč to na-

stolí
Vsduch jest zvláště" čistým a vábí vás k

venkovnímu pobytu po celý den Jdete
si lehnout nnaveo a ospaly avAak s poko
jem Ráno vstáváte občerstven posile o
a K aeoDi prací připraven Krev rychleji
iilami vám proudí cítíte hlad máte chuř
kn vstoupení do hor k chození i koupání
k tančení a vůbec do vieho co posloužili
vám mílie S výjimkou léčivá vody ne-

prospěje nic jiného k sesilení slabých
kuřínení silných silnějšími
V srpnu drahá Burlingtonská vypraví

nčkohk levných výletních vlakft do Hot
Sprinrs
Jiidné obnáií lednu cena t přirážkou

1300 ta obé cesty Lístky platný jsou na
slušnou dobu a obsluha na cesté do Čer-

ných Vrchů jest nevyrovnatelnou
Dojděte k místnímu jednateli v čísle

1509 Farnam ulici a ten nechí vám řekne
co vás cesta bude stáli a kdy levná Jisda
onde v platnosti- - - ?

Krásné obrátkové tirknlář e o Černých
V rlich poilov se na požádání Wtí

J řlUJfCIS
Qea Psssanger Afeat Omaha Neb

ňovaném sklizeno 24 tun z akru

proti 13 tunám na poli nezavod-Kované-

— V Koox Co budou míti ná
sledkem rozhodnutí okresních ko-

misařů dne 28 srpna zvláštní
volbu v níž o přeložení okresního
sídla hlasováno bude Tvrdí se
že žádost o vypsání volby této
náležitým počtem voličů pode
psána nebyla a proto požádán
bude krajský soud o vydání záka
zu soudního jímž by odbýváni
volby té zamezeno bylo

— V Broken Bow pohádali se

úterý k vůli ženštině jakési J
Martin a J M Sweeney při
čemž až na nože došlo Sweeney
utrpěl celkem pět ran z nichž dvě

smrtelnými prohlášeny Martin
tvrdí že jednal v sebeobraně a že
nože použil teprve pak když pro-
tivníkem svým k zemi sražen byl

- V North Platte utrpěl ve
středu smrtelné poranění O D
Franklin zaměstnaný v tamních
dílnách U P dráhy Spadnul
totiž nařl kus jeřábu při čemž
ebka mu rozražena

— V Lincoln udála se ve stře
du srážka pouliční káry s kočár
kem pí A Humphreyové na ště
stí však vyvázla tato beze vší

pohromy a to vzdor tomu že
kočárek úplně rozbit a ona s tro
skami téhož hezkých pár stop
vlečena byla

- V Grand Island pokusil se
v pondělí John Houcks o rozdě
láni ohně pomocí petroleje při
čemž tento se mu v konévce vzňal

vybuchnul následkem čehož
šat na něm chytnul Před uho
řením zachránil se jedině tím že
se zvláštní duchapřítomností k

hydrantu doběhnul a vodu na sebe

pustil

- ve ř remont událo se ve
středu na křižovatce železniční
neštěstí kteréž dva životy v oběť
si vyžádalo Zasažen byl totiž

přihnavším se rychlovlakem po
voz lames Wilsona v němž mimo

tohoto ještě dvě děti děvče a ho
šík 6 a 8 roků staří se nalézali

při čemž vůz roztříštěn a všichni
tři do vzdálenosti téměř 70 stop
odhozeni Wilson a děvče byli
usmrceni okamžitě hošík pak po
raněn tou měrou že na uzdravení

jeho pramalá naděje jest Ne
štěstí zaviněno bylo tím že při

přijíždění ku křižovatce vlak pro
okolní domy viděti není a že na
ní žádného hlídače společnost

SOUTH OMAHA

- Pondělní zasedání rady měst

ské bylo beze vší téměř zajímavo-
sti a to vzdor tomu že téměř plné
tři hodiny trvalo Nejvíce času

yžádalo projednání několika 'veť

mayorových a táž vesměs schvále-

na Po většiaě vetoval mayor ordi-

nance příslušné pro nedostatek pe-

něz aneb proto že by uložení

zvláštní daně v případě příslušném

nezátonitým bylo — V témže za-

sedání čtena poprvé ordinancena-řízují- cí

položení všech drátů elek-

trických telegrafních i telefoních

pod zem a odvolána ordinance

nařizující že při veškerých pra
cích městských výhradně jen prá-

ce uniová zaměstnávána býti smí

— K úrazu přišel v pondělí
známý krajan Fr Laitner doutní- -

ář bydlící na 20 mezi Q a P ul
an Laitner jel za obchodem

dyž tu do povozu jeho vrazil vůz

hasičský ze stanice čís 2 k ohni

uhánějící při čemž kočárek převr-
žen a on vyvržen s takou silou
Ee v bezvědomí ležeti zůstal Z

počátku souzeno Ze poranění je-

ho vážným jest záhy však zjiště-
no že na štěstí vyváznul jenom s

vymknutou nohou Hasiči tvrdí
že nehoda nebyla jimi zaviněna

neboť při špatném stavu ulice by-

la prý srážka neodvratitelnou
Ohefi k němuž spěchali

' uhašen

byl dříve neZ na místo dojeli

— Kdo se chce jak se patří po-
bavit nechť neopomene příští so-

botu navštívit hostinec J Kubáta
a poslechnout největší koncert po-

řádaný v této sézoně O pohodlí
hostů a skvostný zákusek a vše

ostatní postará se Honza Kubát

— Bolesti hlavy přejdou okam-

žitě vezmete-I- i si Severovy prášky

proti bolestem hlavy Proti
bolestem není lepšího

léka pádně Cena 23c i Vokfoka ZkšmlB


