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Nuíe Southern IIlluuls ublí Jest velmi dobré jak pro vaření tak
pro vytápění ořechové $550 kusové $575} Cherokee velmi vý
hřevné ublí ořechové" $575 kusové 500} Bevler ořechové $400
kuHoré $425 — NaSe tvrdé uhlí Je Scranton ckralnfi známé Jako
nejlepíí PennKylvannký antliraclt Dobrý poloanthraeit do vytápě-cíc- h

pecí $800 Všecko nuřie ublí Je lUti přesívané a lze Je převá
žit na kterékoli mentké ráze

COUTANT & SQUIRES
Telefon !I0 Úřadovna: 1416 Furnam ulice

Přehled zo svéta politického a kronikaudatí Rozhledy ve svété politickém i společenském

avšak každým slovem nabýval
pevnosti "Nelituji svého zločinu!"

pravil hlasitě právě když strážce

Nejlacinější obstará vatelský důra
1 ™~ „r„xv

iglwj
a 1000 uiltetnych domáoich

10 procent vaíl obíednáv kv
Oblťastněte domov sv61

čilejším nuaebniEp nástrojem
uimruvtj uaruioniuni vzay
aerim Uitkn mMe na něm brátl

skfínoe vykakule MUe iio
a Jiných spolcic-- iH
s hudebninami Chce

Albieriho - ale pohřeb českého
novináře to nebyl Tak my do
hrobu neleháme Býti Albieri při
své smrti novinářem odpočinul by
si někde v Texasu v prosté rakvi
na poli hrnčířově Ze do3talo se
mu alespoň pohřbu důstojného za
to neděkuje nikterak národu če
skému jehož službám zasvětil
cet let své úmorné práce ale muži

šlechetnému jenž v době poslední
byl nejen jeho zaměstnavtelemale
i otcovským přítelem

V prostranné dvoraně Sokola
Plzeňského obklopena spoustou
květin spočívala v nádherné ko

vové rakvi k nepoznání téměř
zohavená mrtvola Albieriho A

kolem ní se skloněnými hlavami
stálo dvanáct českých novinářů
kterl přišli aby poslední poctu
prokázali svému bývalému kolle
govi

Když ozvaly se prvé zvuky pě
veckého sboru a stále krásná píseň
Anděl lásky věčné vlá" zavzněla

síní klesala bolem přemožená
choť v mateřské takřka náručí pí
Tnnerové na jejímž laskavém
srdci hledala útěchy ve svém nez
měrném bolu

Redaktor Jos J Král z Racine
hlasem pohnutím se chvějícím
mluvil o zásluhách zemřeléno a p
J B Zdrůbek rozloučil se s ním
ve jménu nejen Čechů amerických
ale českého národa vůbec jemuž
celému zesnulý náležel

Když dojemný chorál zapěný
sborem "Bedřich Smetana do
zněl nezůstalo jediné oko suchým
a vzlykotem a pláčem naplněna
byla síň Za celého svého strasti
plného života nepoznal zesnulý
ubožák lásky tolika lidí kolik jich
plakalo nad rakví jeho
Aby zachována byla upomínka

na tento posmrtní triumph Albie
nho 1 pro doby příští obstoupili
novináři rakev obklopenou květi
nami a skupina fotografována
Takové pocty se jistě Albieri ve
svém životě nenadál My dove-

deme ctíti své velikány až v rakvi!

Dlouhý byl zástup našeho bod
rého lidu českého jenž ubíral se
kolem rakve zemřelého aby po
slední vzdal mu poctu

ů květinových
vynikaly hlavně: palmové věnce
věnované zaměstnanci závodu páně
Trinerova jehož byl zesnulý ře
ditelem a věnecčeskými redakto

ry věnovaný nádherná květinová
kniha s nadpisem: "Pavel Albieri
1861 — iqoi věnována rodinou
Trinerovou obrovský palmový
věnec od jeho intimních přátel
(dr Kolář dr Semerak lékárník
Fouček a ředitel Ludvík) krásná
květinová deska "Lidových No
vin" a celé množství věnců a kytic
jiných

Redaktoři všech českých redakcí

chicagských vynesli rakev ze síně
a kráčeli kolem pohřebního vozu

Na hřbitově vnesena rakev do

kaple kde opět sbor "Bedřich
Smetana" zapěl dva krásné po-

hřební sbory Řeč Bartoše Bittne-r- a

byla skutečnou perlou v celé
této tragické proceduře Kéž slova

jeho utkví na vždy v srdcích pří-

tomných T k uctěna bude památ-
ka zesnulého nejlépe
Poslední dozněly hroudy na

rakev Pavla Albieriho do jemu
cizí a téměř nehostinné uložili
isme ho půdy— než duch jeho Žiti
bude dále mezi námi — Pod svo-

bodnou zemí americkou nalezl
konečně poklidu který na ní tak
dlouho hledal a když mu byl nei- -

blíže— odešel na věky Čest budiž

památce jeho! L WDongres

Z HLAVNÍ CftADOVXY Z Č B J

8 potr-genf- uvádíme ve známost
vSem ctřnyru řádům naSl Jednoty že
v nedřll dne 3 llxtopadu urádčn bu
de v Omaze opčt nový řád do jedno-

ty naši a slee řád Tábořili ííhIo 118

Jelikož pflblásllo se k řádu tomuto
38 řlenů Jest tedy počátek tohoto no- -

vtlio řadu velice libnyin Pozoruhod-

ným Jest i to íe 1 tento řád založen

byl skoro vesměs t krajanů kteří ná-

leželi k Jednotí cizojazyčné Blaho-

přáni nechf jsou laskavě posílána na

organizátora br Jana Rosického SiKl

—611 80 12 t Omaha Neb

Ant Novotný Alois Bláha

předseda Hlavní Cř taj Hl Cř
Cedar Raplda 28 Kjna 1901

NOVÍ RAD Z Č B J
Uvádíme viem ct nastávajícím bra

trům a sestrám ve anámost ie přtstl
neděli dne 3 listopadu 1 hodlné od-

poledne uváděn bude v síni br J W
Hrocha organizátorem p J Rosickým
klub náš do Západní Cesko-Bratrsk- é

Jednoty pod jménem Táboříte físlo
118 a doufáme ie při té příležitosti
bodem mftl poteíenl sbratřltl m a

mnoha nastírajícími bratry a sestra-
mi

Za klob Táborlté
'

Ant Vanřk Frank Dít 14

předseda tajemník
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Z POLITICKÉHO SVĚTA

Z Washingtonu

t Čestný soud Schleyův se chýlí
ku konci V pátek započal vý-

slech hrditiy tohoto smutného
soudu který byl v pondělí ukon-
čen Admirál Schley v klidné
skrovné a přímé a přec tak hlubo-

ko přesvědčující řeči vylíčil všech-

ny své činy a zkušenosti ode dne
ke dni od 28 března 1898 kdy
převzal velení nad létací eskadrou
v Hampton Roads až do dne kdy
dobyl onoho skvělého vítězství a
zničil španělské loďstvo u San

tiaga Admirál Schley zodpoví
dal všechny hody které proti ně

1 w

mu sputu jeno nepřátele vznesli a
sice tak jasným přesvědčujícím
způsobem že učinilo to na všech-

ny posluhače ten nejhlubší dojem
Ona otáčka kolem lodi Texas
niž nepřátelé jeho nejvíce se opí-

rají poněvadž prý otáčkou touto
mohla být přivoděna srážka mezi

Brooklynem a Texasem ta byla
přímou nutností aby Brocklyn
dostala se svým bokem k prchají-
cím Španělským lodím a mohla je
sledovali a použít proti nim všech

svých dři Ostatně otáčka ona
neohrožovala nikterak Texas
Loď na níž velel admirál Schley
stála jednu dobu úplně osamocena

proti všem čtyřem španělským lo
dím a také ji zasáhlo skoro tři

čtvrtiny nepřátelských střel V

pondělí kapitán Lémly započal
kř(Žoý výslech s admirálem
Schleyem a tu bylo vidno že kří-

žový ten výslech neměřoval k

zjištění fakt ale k dalšímu pode-
zřívání admirála Schleye Leč
marné jsou všechny ty pikle nfz

kých duší Americky lid jest s
vítězem santiagským a má pouze
opovržení pro jeho nepřátele

tY sobotu oznámeno s Wash-

ingtonu že president Roosevelt

jmenovalEthelbert VVattse z Penn-sylvani- e

konsulem Spoj Států v

Praze v Čechách

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Postřelen lupičem

Tolef Hazerson a Christ Sand-lan- d

přepadeni byli v neděli v

noci dvěma maskovanými lupiči
na cestě z Park River do Larimo-r- e

Sev Dak Sandland nechtěl
na vyzvání lupičů zvednout! ruce
a dal se na útěk Jeden z lupičů
pustil se za ním a dohoniv bo

střelil jej z bezprostřední blízkosti
do krku spůsobiv mu snad smr-

telné zranění Na to lupiči oloupili
oběti své asi o {250

Czotfosz odpykal za zločin svůj- -

Leon Czolgosz bídný vrah

presidenta McKioleyho odpykal
včera v 7:124 hod ráno za zlo-

čin svůj životem v elektrické židli
ve státním vězení v Auburnu N

Y V pondělí o 10 hodině večerní
uložil se k odpočinku a spal tak
dobře že když dozorce Mead
včera ráno krátce před 5 hodinou

přišel k celi jeho musil vnitřní
strážce Czolgoszem zatřásti aby
jej vzbudil Vězeňský úřadník vy- -

táhl z kapsy popravčí průkaz a

přečetl je) zvolna a důrazně vězni

jenž sotva že pozvedl oči během

hrozných obřadů těchto Když
Mead se vzdálil převalil se Czol-

gosz opět na lůžko chtěje patrně
spáti Než v 5:15 hod přinesl mu

strážník pár tmavých kalhot s

rozpáranou levou nohavicí aby se

mohlo elektrovody volně použiti
a lehkou šedou košili do nichž se

musel obléci Proti obyčeji obdr-

žel i pár nových střevíců Ustro-

jen položil se opět na lůžko V

7:08 hod uvedeni byli diváci do

itomnaiy v níž vše bylo již při-

praveno k popravě Czolgosze
jenž s dosti dobrou chutí pojídal
poslední snídani svou sestávající
z kávy topinek vajec a špeku
Když byl vězeňský dozorce Mead

vyzval diváky aby zachovali úplný
klid a ticho během popravy dal
znamení aby přiveden byl odsou-

zenec Velké ocelové dvéře u cely
v níž tento se nalézal se otevřely
a Czolgosz v průvodu strážníků

vyšel na chodbu a c této do kom-

naty již oeměl iiv více opustiti
Byl posazen na elektrickou stolicí
a tu zíraje upřeně na přítomné
osoby pravil: 'Usmrtil jsem pre
sidenta poněvadž byl nepřítelem
dobrého lidu — dělného lidu' —
Hlas jeho s počátku slabě se chvěl

Německo

Truc císaři — Talent proti polít ini
— Sympatie pro Báry

Městská rada v Berlíně nalézá
se ve fajtu s císařem a proto vel
kou většinou v poslední její schůzi
uzavřeno že na místě nepotvrze-
ného Kaufmana nemá být žádný
náměstek měšťanostův zvolen
Tažení proti polštině v Poznaň- -

sku bylo opět obnoveno a vydány
přísné rozkazy vládou k tomu
účelu Dle těchto rozkazů nesmí
se při vyučování dětí žádné jiné
řeči užívati nežli německé a ten
učitel který bude přistižen při
používání polského jazyka bude
okamžitě s učitelství sesazen
Fíankf Zeitg přinesl z dvor

nich kruhů zprávu že císařova ro
dma jest celá zaujata pro Búry a

že se nemůže nikdv dočkat ran
ních novin v naději že tam budou

zprávy o vítězství Búrů

Z Filipín

Meníl sráíky — Rebelovi se vzdávají
— Klid nadchází na nlkterých
místech

Blíže Pasigu strhla se šarvátka
mezi domorodou policií a rebely v

mz 25 rebelů bylo zabito a 3 za

jmuti a záruveS značná část zbraní
a střeliva byla ukořistěna
Dle zprávy generála Hughese

na ostrově Cebu počínají porrěry
nabývali lepší tvářnosti Lorega
se vzdal se všemi svými lidmi a

odevzdal Američanům jedno dělo
a 7 pušek a Mase'os jiný povsta-leck- ý

vůdce vyjednává právě s

gen Hughesem o vzdání se Tím

by zavládnul pokoj na ostrově
Cebu

Také z ostrova Samar přichází
uspokojivé zprávy a očekává se že
během dvou měsíců poměry se
tam značně změní neboť povstal
ci rozprchávají se před americkým
vojskem v malé hloučky a vedení

jich boje spočívá v tom že ničí

pokojným domorodcům úrody a

přerušují Američanům komunika-
ce Mrtvoly důstojníků již byli
rebely zabiti u Baladganu byly
nalezeny Od onoho přepadení
neudála se tam žádná sráŽkaježto
rebelové se boji vyhýbají a prchají
před americkým vojskem jako
stáda ovcí

SI vis pacem para bellům

"Chceš li mír mít stroj se k

válce!" bylo příslovím starých Ří-

manů a pořekadlo to uznané nej-

méně 20 stoletími platí nejen o

národech ale o každém jednotliv-
ci Co je válka pro stát ohrožu-

jíc jeho trvání to je pro Člověka

nemoc a proto již v míru t j ve

zdraví máme se opatrovati proti
možné vždy chorobě čímž se této

nejlépe vyhneme Silni dobře

připraveni snadno odoláme všem

nepříznivým útokům jež činí na
nás drsná měnivá podzimní st

nepřiměřená mnohdy
strava přílišná námaha nebo ne-

zdravý způsob Života Sílu pak
nám dodá i vnitřní ústroje otuží
krev vyčistí a celou soustavu i

mysl naši vzpruží světoznámý
dnes již lék po léta skvěle osvěd-

čené Trinerovo léčivé hořké víno
které vůbec pomůže zcela spoleh-
livě ode všech chorob žaludku

jater a ledvin Odstranilo již
i velmi zastarané za nevylé-

čitelné pokládané a zkušení lékaři

je doporučují zvláště osobám
a pak oněm trpícím

nedostatkem pohybu ale ovšem

jen pravé které vyrábí pouze Jos
Triner 797 S Ashland Ave

Chicago Na prodej i v lékárnách
ale nebeřte jiné nežli zaručené
Trinerovo jediné opravdu léčivé

V Moundsville W Va

tlupa odvážných lupičů
několik domů a pokladen avšak
než se mohla s lupem odkliditi
překvapena byla policií a ozbroje-

nými občany Svedena byla tuhá
Šarvátka během kteréž podařilo
se lupičům uniknouti Ukořistili
několik set dollarů a něco skvostů--

Nový lék proti Zlučnatosti jest
nyní na prodej a vfiech lékárníků

Jsou to tak zvané Chamberlain's
Stomach and Liver Tablets Po-

skytnou brzkou úlevu a zabrání
útoku je-- li 'jich použito ibaed
jakmile první známky nemoci se

objeví Cena 25c Krabička na
ukázku zdarma m

Rakoasko-Uhersk- o

Omývá si ruce — Nové bouře na řlí--

ski radí —Taženi proti Americe

V jedné ze schůzí říšské rady
snažil se předseda této omluviti
beztaktnost která učiněna byla
tim že při zahájení říšské rady se

nezmínil o smrti presidenta Mc

Kinleyho a sice tímto způsobem:
Hned po obdržení zprávy o aten- -

tántu na presidenta došel prý k

amer vyslanci a vyslovil mu sou
strast jménem sněmovny Po

dojití zprávy o smrti presidenta
učinil prý totéž Hrabě Golu- -

chowski na tomto opomenutí ne
měl též viny neboť po atentátu i

smrti McKinleyho císař i hrabě
Goluchowski zaslali soustrastné
depeše washingtonské vládě i

choti presidentově a hrabě Golu-

chowski ještě osobně vyslovil sou-

strast vyslanci americkému ve

Vídni Z toho všeho jest patrno
že opomenuti zmínky o úmrtí Mc

Kinleyho při zahájení říšské rady
nemělo nějaké příčiny politické k

republice nýbrž jen prý považo-
váno bylo za zbytečno po uplynutí
delší doby ještě se' o tom zmiňo-vat- i

í
Všeněmečtí poslanci interpelo- -

vali na říšské radě vládu kterak
se hodlá zachovati proti jezovitům
vypovězeným z Francie a tázali
se zdaž chce za příkladem fran-

couzské republiky podrobiti řády
mnišské přísné státní kontrole
Jakou odpověď vláda dala na tuto

interpelaci kabelová depeše ne
uvádí ale odpověď ta vzbudila
prý novou bouři vříšské radě
Opět proskakujf pověsti že pre

sident ministerstva Dr Koerber

odstoupí poněvadž vidí že jest
mu nemožno docíliti shody mezi

Cechy a Němci Chce prý podati
císaři žádost za propuštěnou co

nejdříve Ovšem na těchto pod
mínkách jaké nabízí vláda Če-

chům smíření s Němci není
možné

Společnost rakouských vyrabi- -

telů odbývala ve Vídni schůzi do
níž byli pozváni též předáci rol
nictva a v níž bylo pojednáváno o

prostředcích proti americké sou
těži Poslanec Dr von Petz
který se již po léta zabýval plá
nem na zorganisování svazku

evropského proti americké soutě
ži V témž pravil že od r 1880

započala americká soutěž s obilím
na trzích evropských a ta že skon
čila úplným vítězstvím amerického
obchodu Nyní začíná totéž v

průmyslu a neučiní-l- i se ničeho

proti tomu bude i průmysl ame-

rický vítězem na evropských tr
zích Dr Peez navrhuje vysoké
clo co jediný spasný prostředek
naproti této americké záplavě
Německo již činí počátek této

ochrany navrhovanými vysokými
cly a Rakousko musí ho následo
vali - Předseda ministerstva Dr
Koerber zaslal do sjezdu připiš v

němž vyslovil souhlas s tímto
hnutím a slíbil mu pomoci Ča

sopisy rakouské pojednávají o

tomto sjezdu velmi pochvalně je
dině Fremdenblatt pochybuje o

jeho výsledcích a praví že se svět
daleko dříve dočká spojené Ame

riky nežli spojené Evropy a náro
dové evropští Že bv měli raděii

vjhledávati odbyt pro své přeby
tečné výrobky v Asii a v Africe

Francie

Nový křiiák — Američanka vvod--
kynl

V námořních kruzích panuje
nadšení nad úspěchem jakého se

dodělala loděnice v Brestu Dne
26 října byl spuštěn na vodu obr-

něný křižák Leon Gambetta za

ohromného účastenství lidu a ve
škerého vysokého státního úřad-nictv- a

Křižák ten byl zhotoven
za 16 měsíců oejvětŠÍ to až posud
rychlost dosažená v lodním stavi-

telství která předčí i anglické —

Leon Gambetta jest prvý z křižá-

ků jichž má býti 5 vystavěno
každý o 12500 tunách snosnosti
s hnací silou 37500 koní Všech
5 má býti hotovo do roku 1906
Hrabě Boson de Perigord který

se nedávno oženil s dcerou býva-

lého smerického mistopresidenta
Mortooa koupil panství Cbateau
de Valence S panstvím tím jest
spojen titul vévody a tak dcera
Mortonova stane se nyní vévod

kyní

postrčil hlavu jeho k podložce k

niz řemenem dví a připoutaná a

doložil: "Velice jest mi líto
že nemohu spatřiti svého otce" V

minutě na to dozorce Mead po
zvedl ruku a v 7:12 hodelektrik
Davis pustil do těla jeho elektrický
proud 1700 voltů Po 45 vteřin
udržován tento proud načež byl
zmírňován až konečně přerušen
byl úplně Pale opět po dvě neb tři

vteřiny nechal elektrik působiti
proudu na tělo Czolgoszovo a to

opakováno ještě jednou V 7:17
hod oznámil dozorce Mead že

Leon Czolgosz jest mrtev Mrtvo-

la jeho odnesena pak z komnaty
v níž byl usmrcen na pytevní stůl
Pohřbena bude na tamním hřbito-
vě a hrob jejho střežen bude ve dne
v noci dokud mrtvola jeho nebude

úplně zničena nehašeným vápnem

Šaty a věciCzolgoszovi náležející
spáleny krátce po jeho popravě
— Po Leonu Czolgoszovi jenž
zavraždil jednoho z nejlepších prej
sidentův Spojených Států nezbu-

de nic — leda jen hrozná upomín-
ka na bídný a mrzký zločin jeho

Vraha sebevrah

V Chicagu zastřelil v neděli děl
nik James Kennedy nejprvé man-

želku svou načež sám sebevraždou
život svůj skončil Manželé tito
vzali se před dvanácti lety před
nedávnem se ale pohádali a roze
šli se V neděli přišel Kenned) k

manželce své a žádal ji aby mu
ukázala jeho dvě dítky Obávajíc
se že snad muž její chce dítky s
sebou odvésti pravila mu že ode-

šly do kostela V několika minu-

tách vyběhly dítky zaslechnuvše
hlas otcův z ložnice a tím dopá-
lil se Kennedy do té míry že spá
chal vraždu a sebevraždu

Hrozné následky plemenné zášti

Z Orleansu dochází hrozné

zprávy o boji svedeném mezi Čer-

nochy a bělochyvBalltownu La
v němž tři běloši a jedenáct čer-

nochů bylo usmrceno a několik

jiných osob zraněno O příčinách
jež daly podnět k boji tomuto

kolují různé pověsti Jedna z nich

jest že výtržnost vzala počátek
svůj v náboženském táboru čer
noŠském Černoch Creer Lott

prodával tam zákusky a nápoje a

konstébl jakýsi běloch žádal iei

aby mu ukázal povolení Černoch

nemoha se jím vykázati počal
konstéblovi hanebně spílati Kon-

stébl odešel a vyhledav si několik

bílých pomocníků vrátil se zpět
V tom černoch vyběhl a vypálil
do zástupu a usmrtil dva muže
Na to běloši Lotta zastřelili čer
nošský kazatel jenž vyběhl s puš
kou v ruce byl rovněž usmrcen

jakož i jeho dcera V nastalé vše-

obecné střelbě jiný běloch byl
usmrcen a jeden postřelen Čer-

nochů usmrceno bylo asi ojm —

Jsou obavy před dalšími výtrž-

nostmi

Pohřeb Pavla Albieriho

Pivodoi zpráva ' Pokroku Západu"

Chicago III 25 října

"Jest život dlouhý boj — a
mír jen bezděky — a smrť — jen

krátký boj a poklid na věky''
Tato slova českého básníka ta-

nula mi na mysli když dnes o
čtvrté hodině odpolední zaduněly
poslední hroudy na rakev Pavla
Albieriho

Dunivým zvukem tím ukončen

poslední akt truchlivého drama

jakým byl život našeho oezapo
menutelného Mučka Tragický byl
skon muže plného humoru jenž v

dobách dobrých i zlých slovem

svým i perem bavil Čtenáře a přá-

tele své Jediné otočení železného
kolosu postačilo ku rozdrcení
mozku genia neuznanéhoale přece
jenom genia jehož tělo uložili

jsme dnes do posvátné půdy naše- -

šeho chicagského "posledního úto
čiště ale jehož duch dále žiti bude
mezi námi
Po dvacet let piacoval Albieri

na národa roli dědičné po téměř
dvacet let byly mu nevděk a ne--

zřídk i bída údělem a když koneč-

ně vyzul se t jařma nevděčné Žur-

nalistiky když nalezl pro sebe a
milovanou choť teplého hnízdečka
klesl náhle tragickou smrtí v ne-

očekávaný brob

ve bpojenycn statecn
li iuyoiuj ruuiue jem oaoocuouni pian
Nekupujte dokud neznáte naše eeny

neDO ziratite peníze
KromS hudebních nístroJR atd prodáváme

přeimílů v velmi levné Uspokotíme Váa
koupi za

dostanfit nřr Ifutuinř vi vnvttK
"Hnm
pro domácnost Skítá vice zábavy ne 100

pohotově NeVTžadule Zádně znali
VSlchnl kuDcl Isou nfukvanenl a ootěSe- -

očekávání Hraje více nei 100 koUHkit Jak
oyti pouzí ráno v

doprovodu zpěvu —

"uurzeni iuu rosiete ac na Katalog
Seekaan St P 0 Soi Í179 K Y Čept 63

4 plné kvarty!

10 roků staré

í"Caney (M'
kořalky

za $300
ZÁSILKA VYPLACENA

Spokojenost zaručena neb

peníze se vrátí

ADRESUJTE- - '

Chicago Líquor House
402 North I6th St Omaha Neb

REFERENCE: VSecbny obchodní Jedna- -

leiny a expressni společnosti

0F Za správné vyřízeni viech objednK- - i
vek ručí red 1 1 6ml33

Přímo Táni
:

Mi Čistá kořalka

plné kvarty I

neb gallonový plucar

Zásylka vyplacena
Není li sboží takým
jak tvrdíme peníze
se vrátí
Reference: Která-

koliv banka neb
společnost

UM LIQUOR

KENTUCKT

CO

SOL GOL8TKOM
majitel

Skladiště v 80 Omaha 2803 N

Objednávky západní od Nebraskymisi zmtl nejméně na 3 gallony by
zásilka vyplacena byla

Katíme za pravdivost vyje uvedeného

I —s—s—M

Každý
jest udiven
neobyčejnou lácí odévfi

Vyprodáváme zásoby koupené
oděvního velkoobchodu

LEVY R0SENFIELD CO N Y

Výprodeji tomuto není podobného
v dějinách prodeje v malém

IW$15CÉHuiBkT
-©- -$598®

Tyto obleky dokonale padnou a

zhotoveny jsou dle nejnovějšfcl
střihů z výborných látek Každí
odkupnfk kterýž zkouší některý
obleků těchto učiní poznámko:
"Nuže to jest oblek isdollarový
není-li-ž pravda?" —a skutečně ta

jest Neopomeňte zaopatřit
jeden z těchto obleků Výběi

jest dosud úplný avšak 5oof
obleků nevytrvá dlouho Ar flfl
při této ceně Ajiíll

Nejhorff noany IpáMk bytí vyUten vMBlnatá b Vlaské kost tvnM
otoky lál rovné! tak rychle Heabo
imtnt st alkdy esklasaaio PodroSaA
vysvHlcni o toni to smvtss sptaotm —1

Milen sdarma (sajltcllns koal rtnS
dne Potádejt) o kratarka ( ItS

Chcalsts ii

111 jezio uměno předstihl Jlcb
přiložený seznam ku každé

ii'í!f l(ÍVÍe žkilác """ocích
pěkném pouzdru

rVSJBJSKA iíTit ií™ v"
3 m CO 20

Oznámení úmrtí a Mnmi
!

Hlubokým žali m sklíčení sděluj mt s

přáteli svými a známými zurmncnjící
zpráva o úmrtí nnieho vroucné milované
ho chotft otce a tchána pana

Antonína Pivoňky
obchodníku na 21 aQulv So Omaze

Skonal náble i nedéll dne SO října v
9:50 veíor a v ntciý odpoledne tělesná
schránka jeho na hřbltovž Laurel Hill k
věcnému ftpánkq uložena

Za přišinou dmrti nitíeho nezapomenu-
telného manžela otce a tháua bylo nám

tolik upřímné sonítrssti projeveno že

nemožno jinak než touto ceston vzdátl
dík jímž povinni jsme zvláště řádu
Hvězda Svobody { 43 Z Č B J tábora !
ŽIžkĎv Dub 8 115 W O W fádu Jiří
Poděbradský { 72 Z Č B J sboru

Eliika Krásnohorská { 113 Z C BJ
Olivová Ratolest l 85 J Č D sboru Pal-

mové Dřevo { 7 Kruhu Dřevařek (W C)
sboru Mírnost í 19 8 P J Lože Věr-

nost { 6 P U A jakož rodinám pp
Frantiíka Pivofiky a Václava Pivoňky za

darované krásné věnce a kytice na rakev
drabého zernnlého

Dále nechť přijmou nejsrdečněji! nás

dík pp O Horáček Bed Dienstbier
Dom Hlávka Vác Formánek a pí Katie
Vocások za- pohřební řeSi jak v domě

smutku tak 1 na hřbitově a konečně

vilchni t! kdo v tak přehojném průvodu
drahému zesnulému poslední poctu pro-

kázali Vřelé diky víeml

Františka PlvoBkové
'

truchlící manželka
Anton Václav Josef Edie Karel a

Jan synové
Marie Anna Božena a Františka

doery Emanuel Novák zeť

l NAŠEHO MĚSTA

— Ve schůzi městské rady
předminulé úterý večer odbývané
uzavřena byla přes veto mayorovo
smlouva s Western ťaving and

Supply Co na znovuvydlážaění
24 ul a sice 8 hlasy proti jedno-
mu —Dále usneseno jednohlasně
aby zřízena byla nová stálá ohrada

pro schytané psy a jiný dobytek
na 6 ul mezi lones na straně
ižní a železniční tratí na severu
Míbto pro ohradu uČeué jest 100

stop široké a 200 stop dlouhé Na

ones ulici postaven bude jedno

patrový cihelný domek pro hlídá
če a v nádvoří zřízeny budou po
hodlné stáje pro psy koně a krá

vy Nejspíše ze bude též novy spů
sob odpravování psů zaveden Nyní
se psi topí a jedná se o tonebylo- -

by je lépe odpravovati se světa

použitím elektřiny nebo plynu —

Městský komptroller podal zprá
vu ze v umofovacim londu bude

chyběli něco přes $25000 než

bude lze použiti peněz z příštího
rozvrhu daní Záležitost ta odká-

zána byla finančnímu výboru
— Volte krajana W A Kitz-berge-

za konstébla v So Omaze

— Ve středu odpoledne odbý-

vána byla schůze městské rady za z

příčinou jednání jak dalo by se

zabrániti nehodám a z nich vze-

šlým žalobám o náhradu násled-

kem vytrhování dřevěných chod-

níků v různých části ch města Před

nějakým časem nařízeno bylo všem

majitelům pozemků položili trvalé

chodníky bžhem dvacíti dnů na

24 ulici od A až po Q ul a též i

na jiných ulicích Po uplynuti lhů-

ty této měl se kontraktor postarati
o položení chodníků těch tamkde
vlastníci majetku rozkazu neupo-

slechli Kontraktor jemuž práce
ta svěřena správou městskou slo-

žil záruku aby město kryto bylo
ké

před možnou ztrátou kdyby ně-

která

si

osoba snad byla zraněna v

době kladeni chodníků a žalovala

město o náhradu Ježto nynf vlast-

níci pozemků zaměstnávají mnobo

soukromých kontraktorů podána
a přijata městskou radou ordinan-

ce dle kteréž žádný majitel po-

zemku nesmi bez povolení měst-

ského měřiče choduík vytrhati
Při nejnepatrněji! známce nezá-živnos- ti

použij Dra August Koe-nig- 's

Hamburger Tropíen Od-

straní zlo a spraví Žaludek v krát-

ká době


