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RŮZNÉ ZPRÁVY

pronikly x pracoven učenců a t
uzavřených vědeckých laboratoři
na v n k m počínají stratiti i v

praktickém živolě "Straíiti" le

p Mackem nám sděleno jest lýl
(íplní přesvědčen le jedině dru
Ilolovf inefovi tŘ zac hování života

co děkovali má n neváhá jej proto
tskei odporučili každému kdož

pomoci lékařské V jakémkoliv obo-

ru zapotřebí má

— V stfcdečnírit zasedání stáť

kil ji ťflriMcn1 ttlíit prim
McMrtti slátá mírný tiíl
ttiJlH prosí řod ek kiilcíiion
nnfiiosll

Dra Petra
HOBOKO

ní li oiblxnA íislrojl pusky

tujo no Mtí ni Mil

Jft pHrrntotnun h trllkoti péfl

S llfrli llsiň koíinkti n

než skutečně jith dodal — V dal
lim povubn lírVt spoeřrosti Ifar
ber Auphall Co na 1006397 in

správku ulic v prvýiliResti mřsf- -

tfch letošního roku l podán or-

dinance kterouž část ulice v Éíf

re u stop n jo od lort til aŽ

ku hranicím městským vyhražová-n- a

jest pro biryklisty kterouž
yárem n ukládána byla by pokuta
od ti do 43 tomu kdyby na

rest ku onu povoem vjel — V

dalším usneseno aby tanovní ko-

misař oprávněn byl poue k jedno-
mu písaři s platem Jt 75 a poče t

přírtičích jeho zmenšen ze 30 na

jo — - Návrh na zři ní íífadii do-hližitr- le

pouličního S platem
#1500 ročně položen na stůl an

prý přítomně byl by to ťiřad úpl-

ně zbytečný neboť ku dohlížení
na prováděné nyní práce členové

výboru veřejných prací úplně prý
peistačí — Ke konci zasedání při-

jata resoluce kterouž upozorňuje
se policejní a požární komise na
to že peněz ve fondech přísluš-

ných rychle ubývá a že tudíž co

nejvíee Šetřili by se mělo tak aby
do konce1 roku se vystačilo

— Ve středu večer odbývána
ve Washington Hal! valná schůze

zdejších Dánů v níž zorganizová-
na byla společnost kteráž uspo
řádání výstavky dánské na výsta-
vě zamississippské na starost si
vezme Kapitál ustanoven jest
na 525000 rozdělen jest v akcie

pětidolarové a dle plánů zaklada-

telů sestávati má výstavka z ty-

pické farmy dánské jejíž jedna
část proměněna bude v starodá

vný hostinec s jevištěm na němž

hry dánské předváděny budou —
A co tíiy Ceši! Nic! Tu byly

nějaké řeči že se má v sobotu
minulého týdne odbývati nějaká
schůze ale kde nic tu nic! Nikdo
se nepřihlásil nikdo sc nemá k

tomu aby učinil počátek Jestli
se má co v tom ohledu činit musí

se několik rodáku sestoupit a za-

počít a to do opravdy!
— Zpronevěřilý pokladník stát

ní los S Bartley jehoŽto odve- -

žení do státní káznice jak známo

jedině odložením provedení roz-

sudku min čtvrtku nejvyšším
soudem státním zabráněno bylo
netěší se od úterý tomu pohodlí

jako dříve neboť přeložen z

dosavadní pohodlné residenční

částě vězení do jedné z cel pravi-

delných do téže v kteréž odsou

zený bankéř Lmcolnský Mosher
a po něm zpronevěřilý pokladník
městský Holin před dopravením
do káznice vězněni byli—Bartley

doposud jest vesel a doposud ko-

jí se naději že záruka zaň v brzku

složena bude tak že přec ještě po
nějaký ten den zdravému vzduchu

těšiti se bude

— K vážnému ťírazu přišel v

středu as loletý hošík Jos Kou

ba bydlící s rodiči svými na 21 a
Elm ul Týž při lezení na strom

spadnul tak nešťastně že obě ru-

ce v zápěstí si zlámal K nebo-

žákovi zavolán byl dr llolovči-ne- r

kterýž zlomeninu napravil a

ruce do obvazků mu dal tak že

dle náhledu jeho neštěstí ono pro
hošíka žádných vážných následků
niíti nebude

— Včera měli jsme příloŽitost
setkati se s krajanem Frant Mac-

kem ze So Omahy kterýž před
nějakým časem v hostinci Kout-skýc- h

Bratří sodovou lahví do

hlavy tak prudce uhozen byl že

lebka nad pravým okem mu roz-

štípnuta Lékař kterýž k němu

přivolán byl považoval poranění
ono pouze za povrchní a následek
toho nenechal ovšem dlouho na
sebe čekati Stav krajana sc rychle
horšil a teprvé když materie nad
okem sc provalila hledal rady a

pomoci u dra Holovčinera kterýž
jako zkušený operátor již v četných
případech se osvědčil A témuž
skutečně potlařilo se vyjmutím

rozštípené a hnisající kosti krajana
zachovat! a úplně pozdraviti Jak

výstavišti !aiřiisi!iiíppikém do-pl- o

hloubky tfoofttop a křuitf

ktor roliodnul dáb l nevrla-t- i

Studni vyiMvá přítomně 40

Kallonft vody v minuté a doufá se

že pomoci dynamitového náboje

kterýmž vrstvy v nubl na vodu

se pfiMo rotrhány býlí mají

prám 11 tento xnačne seflen bude

Pří tom ti biiib kontraktor
ovíetii ví na jedinou poue kar-t- u

neboť snadno Ul Mátí se ind-- h

Iv ntiiduhe výlniíliMii tou mě-

rou porouchá h proud vodní

ňplné se zantaví

Úterní zasedání rady mfsť
ské bylo nemálo zajímavým o což

na místě prvém zásluhu má rad-

ní Stuhl kterýž jakožto člen vý- -

boru finančního důkladně posvítil
si na některé pány fcontraktory

kterýmiž město soustavně a ne

stydatě okrádáno jest Nejvíce

posvítil si na tiskařskou firmu

Klopp & Hartb tt kteráž přítom
ně kontrakt na tisk městský má a

při tom bez nože dře kde jeru

může Toto tvrzení své dokazo
val Stnht jednotlivými položkami
z učtňfirmy té při čemž uváděl
zároveň i ceny k počítání jichž
dle kontraktu oprávněna byla A

jak nesvědomitě pokladna okrádá
na seznati lze nejlépe z toho že

za blankety kteréž dle kontraktu
za pouhých 20 ctů dodati měla

$5275 si počítala — Z(! se s ti

skem švindle provádí to věděl kaž- -

ký tiskař neboť po minulé 4 roky

poctivá nabídka na tisk městský

proti firmě Klopp & Uartletťobstá-t- i

nemohla a proto také po minulé

dva roky tiskárna Pokroku Zápa-

du ani žádnou nabídku nepodala
Nyní teprvé vyšlo na jevo jakým

způsobem se manipuluje a to ná

hodou Předseda onoho výboru
též sám tiskař radní Burkley kte-

rý jediný z demokratické tikety
znovuzvolení dosáhl odjel z mě-

sta a tak povinnost přehlédnutí
rtČtu připadla našemu radnímu z

prvé wardy p Stuhtoví Ten

chtěl vykonati svou povinnost svě-

domitě a tu hned klopýtnul přes
švindle Manipulace totiž byla

tato: Smlouva za tisk byla zadá

vána za ceny za jakéž poctivě do

dáván býti nemohl a také nebyl
Kde ku příkladu smlouva zněla na

dodávku něčeho v pintech dodá

váno totéž v kvartech a čítána ce-

na kolik-násobn- á kde smlouva

zněla na papír jisté velkosti tako

vý neobjednáván nýbrž o malič-

ko menší aneb větší a za ten Čítá-

na cena nekřesťanská Na tisk

některých blanketů jichž byla zá-

soba a na jaké objednávka neoče-

kávána jako svrchu zmíněné blan-

kety specifikací dlažby podávána
nabídka nemožně nízká když ale

přece musily býti hotoveny poža-
dována za ně cena vyŠŠÍ než plná
A tak se dělo na celé Čáře a bylo

hy se dělo nepochybně dále kdy-

by nebyl náhodou poctivý demo-

krat z města odejel a repu-

blikánský spolučlen výboru na

švindl ten nekápnul — Výborem

odporučeno aby veškery účty fir-

my za poslední měsíce znovu byly

prohlédnuty a aby povoleny byly

jen obnosy takové k jakýmž fir-

ma dle kontraktu skutečně opráv-
něna jest Návrh ten schválen a

podobně schváleno podobně od

poručení vzhledem k J E Dan

baumovi kterýž kontrakt na stra
vování vězfiú ve vězení policejním

lit 100 Odměny #100

ClenAM tohoto llntu w mIIhU i rinloull
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tiHiiMtaiiit iu(tí bít vn vfan-- Ktutiairh
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rVn Hnil i ťHturrh Cure uíívá vnltfnd
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ntnvv řiiiií tnH íiklnd ntooort antill neiiKn- -

nebo noviibniiivéiilni r-- l Uliwní anontavy
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A1reiiJU: V J CHKMEV Ol TiLFIíO O

ílall Kamily pilulky ou Dcjlrpi

říd plným-práve- neboť ti kdož

spíte tv zvyku nž zlého úmy-

slu mívali dosud v obyčeji při
každé c Iní prohlídce svých zava-

zadel nahráli mi trudní na pod- -

lotidr'ky
1

1 1 ř učiní ktlyJt na
i

niif" trio ave iiiy ro m-ir-

hodněji IhhMu se střfci Již jest
Šťastné vynaln přístroj jní
vSeliké takovíto utajené řádění

zula beohbdrié vynes-
- na denní

světlo Dva bodří pafíŽané
lékárnické řkoly pan (i

Seguy a inženýr pan M A Ké- -

mond společně i strojili na zákta- -

dé Koentgenovy lln orie přístroj
jenž co do velikosti a celkové po-

doby ne hi by I ii je se valně cm t

zv fotografických "kukátek" neb
í obyčejní ho ntcreoskoptt Deska
ze skla mdlého nahrazena jest tu

ovšem fluoreskojícím Štítem Uží
vání přístroj- -

jest limit stejně je- -

l i # t # i

(inodiicnc lano unoire není ouvce
nťbo divadelního kukátka — dovo-

luje však xvčdavlinii celnímu ří-

zenu nahlédnouti kdykolivčk a

zcela pohodlné do obsahu uzavře-

ného zavazadla 'A pravidla ne-

stačí uíinití jen dobrý vynález
ale dlužno osvčdčiti i Šťastnou ru

ku při uvádční jeho do praktické-
ho Života A v tomto ohledu

přálo vynálezcům JUčstí ujalť se

celé včci generální ředitel ceinic- -

t ví francouzského pan 1'allain

muž všestranný a prozíravý Tedy

pan generální řiditel vycítil rychle
jaký význam má novinka právé v

jeho oboru netrvalo dlouho a v

pokusech s nimiž započato v

soukromém jeho kabinetř pokra-
čováno v celnicích při různých
pařížských nádražích Prohlídka

déje setím spfsobem že zavazad-

lo umístí sc mezi kukátko a

Crookesovu rouru nalézající se ve

dřevčné schránce Před mi ty jasnŽ
se zobrazují na světélkujícím štítč

přístroje V příručním 'vaku v

nímž při obvyklé prohlídce shle-

dáno prádlo a odčv objevily se

kouzelnému kukátku pěkné sro-

vnané přečetné krabičky Co to?

Doutníky dovedně do prádla a

odčvu zaobalené musily na svřtlo
denní I V dámské kabelce obsa-

hující nevinné předměty jako
táli vičku vofiavky a krabici rýžo-
vého pudru objevila se na desce

přístroje podivná vče: malýtemný
předmět uprostřed krabice s pu-

drem Tato otevřena a nalezena
kovaná nádobka s olejem rňžo-vý- m

na nejž ve Francii uvaleno
velké clo V jiném stejně nená-pádne- m

příručním vaku objevena
dobře uschovaná povážlivější rek-visi- ta

— nabitý šestihlavfiový re-

volver Však nejen zavazadla
také jich majitelé bude lze podro-bit- i

prohlídce kteráž s dosavadním

způsobem tělesné prohlídky pro
urážlivost svoji jen v nejmenŠím
počtu případů obyčejně předem
již nepochybných přípustným nic

nemá společného "Nemáte sebou
věci podléhající clu"? otáže se
finanční strážník "nikoli? Dobře

Račte jiti tudy — upozorňuji vás

však předem že budete nenápad
ně pohlédnut a sice na skrze"
Uude to příjemné poněvadž beze

všeho zdržování pro ty kdož

budou mít i svědomí čisté hůře
bude s ostatními Prozatím zbude
ovšem finanční stráži stále ještě
hojnost práce avšak zdá sc že

novým vynaiezemu činěn podstat
ní krok k modernisování celní

služby Pokusům před krátkém
v tomto smČru konaným obcovali

četní odborníci z cizích zástupci
Ruska a Švýcarska

Podobně vínde
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sout plic

ní komise výstavní usneseno po
hltím rokování prodloužili lhůtu
k zadání plánů na stavbu státní
budovy na výstavišti zamíssissipp- -

ském elo druhého úterý srpnu
kdy schůze komise odbývána bude

Úplná cena budovy ustanovena
na 16000 a jejiné čehož si ko-

mise vyhražuje jest Že stavba

provedena býti musí v témŽe slo-

hu v jakémž ostatní budovy vý-

stavní stavěny budou

— V úterním zase-dán- í městské

rady přijat byl přenos pozemků
jež na dále co Kountze's park zná

my býti mají tak Že nyní neleží
komisí parkovní zcela ničeho v

cestě aby se zvelebováním rozlo

hy té jež jak známo část výsta-
viště zamississippského tvořiti
bude započíti nemohli K účeli
tomu vyhraženo komisí parkovní
$30000 a obnos ten vynaložen
bude hlavně na zřízení mostů přes
hlavní lagunu jakož i na zřízení

"brány států" kteráž í po skon
čení výstavy státi zůstane a hlav
ní vchod do parku onoho tvořiti
bude

— Harry Maloy alias "Che- -

yeune Kiu kterýž jak známo
zatčen byl na podezření že jest
jedním z chlapů kteří John A

Creightona a švakra jeho Šchcnka

přepadli a o diamantové knoflíky
oloupili odsouzen byl v úterý od-

poledne v soudě policejním na 30
dnů do vězení a to na obžalobu

pro tuláctví Vzdor pilnému pá-

trání nemohla totiž policie nalézti
ani nejmenšího důkazu proti Ma-loy-o- vi

a když ani při několika
dalších obžalobách usvěděiti jej
nemohla odhodlala se k prostřed-
ku poslednímu aby jej zadržela a
z tuláctví jej obvinila při čemž

mu soudcem nejvyšší možný trest
uložen byl

— Oprava budovy firmy King-ma- n

& Co jejížto základy jak
známo svežením uličky k nové-

mu nádraží B & M dráhy přilé-

hající odkryty byly byla v úterý
nákladem městským v souhlase s

rozsudkem zdejšího soudu spolko-
vého dokončena a dle náhledu in-žin-

městského jest nyní stavba
ta daleko bezpečnější než před
opravou onou byla

— Frank E Moores jakožto
bývalý zápisník soudu krajského
podal v úterý okresním komisa-

řům výkaz svůj za září-ov- é období
soudu krajského v roce 1894 dle
kteréhož za období ono dosud

částka $111781 dlužna
mu jest

— V pondělí večer přišla k váž-

nému popálení pí Julie Walkero-v- á

v čís 315 sev 10 ul bydlící
a dvouleté její vříouče Pí Wal-kero- vá

připravovati chtěla večeři

na kamínkách gasolinových a roz-

svěcovala je majíc hošíka na ru-

kou Pojednou udál se výbuch a

v okamžiku byla nebohá paní i s

děckem plameny zahalena a nebý-t- i

rychle přichvátavších sousedů

zajisté bývala by uhořela Popá-

leniny obou jsou vážné a při ho-

šíkovi možná i smrtelné

— Z usnešení policejní komise

opatřeny byly počátkem týdne pro
naše tajné pány policisty místo

volných lístků na kárách poulič-
ních kočárky a sice vždy jeden

pro dva

— Ve čtvrtek pozorováno bylo
v městě našem zatmění sluce

Započlo v 7:29 ráno a skončeno

již v 9:36

— V sousedním Council Blufís

pomýšlí se na uvalení daně v ob-

nosu $1 na každý telegrafní ní

a eletrický sloup v obvodu

města umístěný

lor neobsahuje řádní4 mine

rálni NoiitSisfkt jest úplné
neškodná a mohou jo proto
niltttll n íiplnMi bezpečno! I

Poznámka! KISI
nřtií na prodej r lékárnách Muž

no Je obdržet I toliko od prnildel-n- e

imocnřnfh jednatelů

Pro dalAÍ podrobnosti plito na

DR PETER FAHRNEY

112114 So Horna Av

CHICAGO ILL

RGMflIlH
LU La UU Vly UJ

králem všech krajin
—vhodných —

K MLÉKAUKM

pnoč?
Poněvadž jest to přirozená krajina

lučinatá Vfiecliny druhy travin di-

vokých i obyčejných routou tam v

hojnosti
Jest tu přístřeší pro dobytek dříví

ku stavbě dobrá čistá voda a nestává

nebezpečí ztráty úrody následkem su-

cha
Trhy jsou na blízku jelikož jest

pouze tJ9 mil do 8t Paul a Minneapo
lis a 63 míle do Duluth a Superior
Beroun jest již nyní přední Žeskou

osadou v krajině a během času stane

se mlékařeufni Jednou z nejbohalšírh

Připojte se k osadě této nyní do-

kud St Paul & Duluth Železniční spo
lečnost prodává pozemky lacino na

sečkanou pět až deset roků

$3T O mapy a podrobnosti pište na:

JOSEPH CHALUPSKÝ
LocM Corri'omlent

BEROUN MINN
tub na:

IIOPEWELL CL AUK E

Land ConiinlnKloiicr

ST PAUL MINN
H5t Docil)

nejstaril feský lékárník v Nebraut
mi Ukárnu v Praguť Neb

Je vždy čerstvě zásoben všemi do

mácírol hojivými prostředky Byliny

květy kořínky kapky olejfčky Sťá-vičk- y

prášky mastě pro různé bolesti

jako podlom (fellon) mast pro otravu

krve začínající v končetinách mastě

pro koňské boláky léky pro koňskou

koliku různá mazání pro lidi i pro do

máčí zvířata to vše připravuji dle

dlouholetých osvědčených zkušeností

Prostředky skoro okamžitá účinkujíii
proti píchání v uších proti rýmě pro

ti bolení zubu a Lolení hlavy mast

proti kuřím okám užívání pro Játra

a ledviny Elexir pro změnu života u

ženských a kdo ví co jiných věcí

Tím mi ovšem zásoba leků vzrostla

tak že mohu vyplnit každý recept ať
he Duál kterf koliv doktor Dovolává

je se Vaší přízně doufám že v čas

potřeby navštívíte vždr

A MAAlNDU

— Úplný seznam knih v knih- -

L kupectví Pokroku Západu zdarma

DopiSte tí o nřj


