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ských ail 01 tohoto slibuje sn nám

že bude to míli v zápětí nexinírný

prQmyslový rozvoj a zakládání čet

nýcb továren jelikož budou moci

obdrželi sílu hnací velmi hcino

Naději tuto nesdílíme neboC rozdíl

mezi cenou touto a co nyní síla sto-

jí buď od společnosti elektrické

aneb síla parní jeel poměrně nepa-

trný a Botva dal by podnětu k za

loženi nějaké nové továrny Na

žádný pád nebyl by rozhojněn prft-my- sl

náS tou měrou aby stál za

ohromnou tu výlohu jednoho milio-

nu Mnozí domýšlejí se že by spo-

lečnost kanálu dodávala městu též

vodu a světlo Tomu vsak není tak

Obé poskytovala by pouze na místě

kde kanál končí a město samo buď

muselo by si zríditi vodovody a
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den výhof mélkou ra loti jméno
van pak výbor druhý a záhy terna-n- o

le má li akíťečné něco vykoná-

no hýli illulno pracovali lečiiA a

proto výborem oliankýni učinAn

krok Jak minule Jm oznámili aby

apoIe-n-
ě dál pracováno brb leč

výbor rnelké rady vlaitni někteří

Jeho členové mnoho chuti k tomu

neprojevil a prohlíženo le aá-l- i

apolrčně e pr#covati t výboru
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Občané liti nechllco býlí dalií

práci v cestě skutečné také v pon

dělí z vboru e poděkovali a tím

ringu volné ruce nechali Mnozí t
OHlatnfch člení) výboru obéanakébo

hodlají podobně c výboru odittoupiti

nkboř pry aeznávajf že charter ne-

má býti opraven tak aby poplatnic-t-o

lépe v právech avých chráněno

bylo nýbrž Že zdoktorován má býti
tak aby badlernkému ringu jeSlě

lepší přiležitoHt k okrádání poplat-

nici va poskytnuta byla Tak pr

prohlásil ao G II Bogg jedena
Členu výboru občanského že jent

proti každé dnlší opravě charteru an

prý charter tk jak nyní jeat dává

již moHlMké radě nioo lid na mizinu

přivéKti a mají li zamýšlenými opra-

vami práva občanstva jqntě dále bý-

ti obmezena tu bylo by lépe nechali

vfio pli Btarém Jent prý již nejvyS-ř- í

Č3H aby učiněno bylo něco k

ochraně poplatnictva mÍHto aby moc

m'HlHkó rady zvýftována lále byla
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dech obecních tak aby do úřadu

ničatitkých i okresních zvoleni byli

výhradně jen mužové čeHtní a pocti-v- í

bez ohledu na politické jich amý
filení ukázala ne tentokráte v pra-
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Přátelí tohoto f(ejinku Wheelrr a

lltcalt mluvili aáhodloue na to o

proxpétdiu Jel prý by mřtu t ldio

vyplynul len mluvili nadarmo —

htatofaloť tolil pro polt není veta

0 a pro přijetí t rdínance pře veto

také ioux0 0 radních a Um veto
Kchv&leiio — Ne uchnso odročena

podána byla ordinance dotyčná i no

vu tentokráte alo nekUrými opra
vámi jel mayorem navrliny byly

— Paní KretHchmerovó čenká by-

linná a kořenová tnatť jediná toho
druhu v Americe vyhoU jinié akutní
a chronicky revmaiíMin koti2er bo-

leni cel liftej ráíkrt a vfibec každou

čerstvou neb xaHtnrabiu ránu a bo-Ich- L

na tela Velká krabička 50c
Tato výtečná mať jent jen u mně
namó k doHtání Na venkov ne jen
ta 1100 a 10c ra zátylku 2 velké

krabičky íiimIou Peníre nejlépe ra-nýl- at

na ''Money Order" stojí jen 3
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2104 již 18 a Vinton ul

Omaha Neb

— V jiondidí vyvolána v kraj
akém oudč před tioudcem Scottem

inátná žaloba bývalého šerifa Ik--

netta proti redaktoru IloHewaterovi

pro linkovou urážku cli a Houderu

iilyíení její na přiřtí atředu UHlano-ven- o

ZáHtupco obžalovaného po-

žádal Houdce aby slyšení pře této k

jinému oudui přeložil leč týž mno-

ho chuti k tomu nemá a prohlásí 2o

neroamyBlí-l- i bí to nejjdře nám v

případu tom lanedaU bude—Téhož

dne prohláoil noudce Scott In

ronhodnutí nejvyňSího sou-

du mČHlskó hnojiSté na Poppleton
ave mtiHÍ býli Eruíeno a zároveň

rozhodnul že donavadním vydržo-

váním téhož vzdor zákazu miuduf

mu dopuNtila nn zdravotní rada

k Houdu a proto také členy
této pokutoval Udělal jim to ale

lacino — rniml zaplatit pouze útraty
řízení soudního

o

— Policejní kornioe v pondélnfm
avém zaMedúní rozhodlo Že všichni

polici-t- ó po 1 liittopadu nové záruky

opatřili i musí — V téženchuzi po-

dán byl Central Labor Unii protest

proti tomu aby koně haničkóho od-

boru ku kováři D Cuminghanovi ku

kování dáváni byli a to a té j fíčiny
an prý týž dělníky avé nutí po 10 až

12 hodin denně pracovali aé praco-

vní doba unie kovářnké pouze 9 bo

din denně" obná&í— Zajímavá debata

a elektrovody samo aneb muselo by
s jinou rpolečnostl vyjednat o do-

dávku světla a vody Opět jeden
důvod jest že prý by nalezlo mno

ho lidí při té práci zaměstnáni To
zdá se nám důvodem ze všech nejpi-tomnější-

Přede vřím každý pře-

ce ví že práce nebyla by v městfi

neb blíže ního kam by mohli dělní-

ci zde usazení do díla docházet ný-

brž že byla by to práce kterou

obyčejně konají dělnici na venku

táboří M a jejíž věiší ěást dělá se po-

mocí koňu a strojů Tak jako vět-

šina práce při svážení ulic konána

byla všelikými z jiných státu přije-

tými subkontraktory tak by i tato

práce podobně byla konána a délni-ctv- o

Omažské zvláště dělnictvo zde

usedlé mající své domovy a platící
daně mělo by t toho nejmenái výho-
dy Společnost vyhražuje si právo
ku zadlužení kanálu v obnrsu dvou
milionu a jelikož výloha sotva přesa-hova- ti

bude tři miliony jest patrno
že podílníci vlastního kapitálu do

podniku vložili nemíní Za těch
okolností a vzhledem k výše uvede-

né nu máme za to že bychom návrh

společnosti měli zamílnouti a blaso-vat- i

proti ápisbm Každý ví a cítí
že daně ]sou přespříliš vysoké jil
nvní & není třeba ještě je zvýsovat
děláním milionových presentu Mě- -

loli by se co v tomto směru podni-knou- ti

mámo za to že bylo by lépe

opravili výsadu města našeho tak

aby město samo mohlo kanál zřídili
a pak avou vlastní vodu i světlo míli

a po přfpsdě sílu továrnám poskyto-

vali Když celý kanál má býti
zřízen na dluh muže je j podniknouti

právě tak dobře měao jako spoleě
nosL

Katar nemůže být vyléčen

thlttnlmi aplikacemi ponivadt namohoq aa

daUU aa aldlo namoci Kalar Jaat kravat ilU
komtltnfnl naaioot a proto k vylÚaaf Jho dtn-n- o

atlvaU liky dovnitř Hall'a Oatarrh Cara
an ailvá dovnitř a oílnknja pHmo na krav a

alltni bUnr BtU'a Oatarrh Cara nnt naaUS-kařak- m

14km Byl přadplaov4n Jadaln n'}-i41- ob
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pr4vi to co piaobt lak ubdlvaliodni a bUbodá-a- i
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