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nou (fool ball) metl řetou univer-

sity nebráská a celou university
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nejen o ímnafení ale i o Život
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Nové nádraží
bylo postaveno na utanici toto leto

Jiný volky krám
byl dohotoven a jnct t&Hobováu

tbo-Sf-

Kn-tolick- XíoHtel
bude postaven přiřítí rok

Čt'ký katolický knf a jest ve oprá- -

v( obco

ŽoleKničnf aroleónost má mnoho

net akrfl dobrího poeraku blíže to-

hoto ménteSka Toto jt výborná
příležitost pro každého Čecha který
i přeje tak učinili a vlantniti domov

metl ivýroi krajany

ZDARMA: atrovanó spi

nky podávající upluo podrobnosti
vstahujlcl se k této onadů canlon se

víem krajnnftm zdarma

Dopiíte na

Jamou Kluzáka
003 Globu Huilding
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Do Muscoda a cLolil

Pan Adolf Macbotka převsal jed-

natelství naáich lislQ následkem od-

cestování Daíeho bývalého jadnatele

pana Jana Trnky Pan Machotka

jest oprivnfn pHjfmati do I před

platné a tastávati nás ve ví uch tále

litosteoh týkajících se našeho sávo-d- u

V úct Vyd Pok Záp

Knihovny a Hospodáře

ríf I'ékná kniha v elegantní
vanbé jest vkusný a ožitečnj dárek
vánoční PiŇte o seinam knih na

Pokrok Západu
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— AUl Hotb nikáián byl ve

siř i krjklm lou h a sir na

oblalobt iloviMho níženi ki

kttrálH liloba n tihn vliH- -

nimi rolíél viftdřní byla Itoth Jt
kvltksm i krtovy iibrádky a v port- -

dll fřoal si doma lak i olso

mat aa nntoo ta lme Jj ttrbopiil
aisdvtřijfj vytfiti naxl dvéře

ta nim tiiamkntil IM synátorovi

pcřlo být vankn tima a k ljl rodi-- '

po dobřím otevřití nechte!! In )

dnoduía dvéře vykopnul Za ťr byl
sabrán a na vj Hvadnoti ialoba

krajaklma sou lu odkiián

— Vzdor fotinřtotné polieejbl
stráži neochabuje počet loupttf v

mřaté nalsm páchaných a po lupl- -

£ích jaka cbyěVjtiě není ani nej-mei- jíl

stopy V noci na středu vy

loupen byl hovtineo (íillan tc O'

Urieoa db Ift a llartuy a mino ti
soby jemných lihovin a výborných
doutníka uloupili t pokladny VJ—

Podobně navštíven byl tále noci ob

cnod Harkalow ISros přes ulici se

nalézající a za beikých pár dotaiň

zboží uloupeno Týl obchod po

dobně navíiíveu byl as před třemi

týdny a tehdy a t 1300 zboží ulou

peno
— V krajském soudě spolkovém

uznán byt ve středu Taylor Man- -

field a Homer vinným prodávání li

novin Indiánům a odsouzen k pokutě

$100 a k posezeni 00 dna ve vězení

okresním

— Výstavní řiditelstvo příjemně

překvapeno ve středa sdělením že

společnost vodárenská povolila pro

výstavní fond částku 13000 na hoto-

vosti mimo čehož zárovtri doiUv&li

bude veškerou vodu na výstaviíli

potřebnou úplní zdarma

— To už aby čert byl nyní ho

stinakým! Frank Hrcglin v podna- -

pilosti před několika měsíci stropil

výtržnost v hostinci Wm Forresta a

byl za to vyhozen nešťastnou náho

dou však při tom padnul a poněkud
se pohmoždil Následkem toho po

dal líroglin na hoetinského a ručitele

jeho žaiobu na náhradu v obnosu

$5C00 a ve středu přirčena mu poro-

tou částka $875

— Správce konkursní podstaty

platy zastavivší German Savings

banky podal ve středu v souhlase

a rozkazem soudním výkaz majetku
a dluhu banky té a zároveň podal
náhled svftj o tom kdy as $ vyplá--
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né propuštění jeho na ayoliodu na

řídil

— Ve středa odbývána byla r
Coromercial klubu suhnze obchodní

ka a poplatníka za účelem pojednání

o ládoucít-- opravách chartero měst

ského a po delším jednání usneseno

poladovati následovní opravy Aby
volba veškerých ářadnlku rnit- -

kých odbývána byla v týl čas co

volba ůřadolku itátnícb Aby dan

z povolání uložena byla jen těm po
voláním jež v ústavě státní zřejmě

vytčena jsou Aby zadlužení města

obnaženo bylo na $2360000 místo

dosavadního obnosu 10% celkového

odhadu a aby zruieno bylo služné

komise parkovní a komise policejní
a požární aby služné ostatních úřad

níkĎ nejméně o 25% sníženo bylo a

aby odbor veřejných prací a úřadov

nou inspektora stavebníboolovnické

ho a p&rnícn kotlá v jeden odbor

sloučeno byl

— Krajan Josef Housek oznámil

ve středu na policii že ukradedo mu

as za $165 rázných látek Látky ty

ukradeny byly prý mu krejčím (snad

krajánkem) kterýž u něho pracoval
a e látkami z města zmizel

— Ve středu odbýváno býti mělo

v policejním soudě předběžné přeli
čení a Leo Ncsilehousem kterýž jak
minule jsmo oznámili obviněn jcets
pokusu na uplacení jednoho svědka

kterýž proti přátelům jeho v soudě

krajském svědčili měl leč když pře-

líčení vyvoláno shledáno že Nestle-hous- o

v soudní síni s nenalézá Je-

likož zjištěno žo vftbeo v městů
není prohlášena záruka jeho v ob-

nosu $500 za propadlou

— Policejní aoudco propustil ve

středu zob žaloby Jos Smitba kte-

rýž pro opilství sebrán byl Výsle-
chem ukázalo se totiž Že Smith po
prodání přiveženého dobytka zave-

den byl do jedné herny kdež opit a
o vcSkery téměř peníze obehrán
Dle popisu obžalovaným uvedené-h- o

přiňel soudce k tomu náhledu a
a přesvědčení Že Smith zaveden byl
do pověstnlho nyní karbanickébo
brlohu řízeného nechvalně zn&mtin

krajánkem Doležalem Vyěttrujlcí
soudce prohlánil žo uěint vie
oo v moci Jeho bud" aby nekalé ře-

meslo karbaníkům přťkazii a i tou
příčinou hodlá naUditi poliJi aby
jednatelům heren přístup do dobyt-
čích ohrad zabránila

dáni policejní komise projednávána

býlí mí la stížnost kteráž jak minu

le jme otnámili podána byla rodiči

James McGuirea proti několika čle

nům nařl policie pro trestuhodnou

nedbalost kterouž prý smrt téhož

spftsohena byla když viak případ
ten vyvolán shledáao ze Žalobci

aniž právní tástupci jejich přítomni

nejnou Následkem toho navrhová

no aby stížnost odmrštěna byla na

žádost vSak obviněných policistu od

loženo konečné rothodnutl o tom do

schfite přlňtí
— Pondělní "World-IIeral- d" při

náňl pro vtbtedem k razným pově

stem následovní tprávu:
' Cefttí střf-bra-

ři

odbývali v neděli scbflti a upsali

1000 na založení atříbrařského tý-

denníku Vydán bude ta týden neb

dva pod řízením pána Dongresa a

Kroupy obou to dobře známých če-

ských novinářů"

Jeden ze čtyřech

Trpí srdeční vadou

v nějakém sp&sobu

Zdraví

15 000000 oso"b
va Spoj SUlaeh t oruiao
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New Heart Cure

obnovuje zdraví
Frodává tm Mkiralky pod lirakoa la prá
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