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ambulanci převežen do Presbyte-
rián hospitálukde byly rány sešityOmažsKý koncert mistraKubclíiía Boston Store v Soiitli Oiiiazoi Z AMERIKY

ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Povzdy pramen veškeré lác

Přehled ze svéta politického a kronika udá™! módním zboží botech a střevících drobnostech

dámském a mužském spodním prádle

z něho nejen žebráka ate i zločin-

ce Andrews byl zatčen a nyní na-

lézá se již pod dvěma obžalobami

Neopomeňte navstlviti niif1 velkou ti- -

Btící výprodej víeho aimrittio zboží

Ceny byly eřezáuy nemlbsrdně v kaž

dém odbory za tou přfíinou abychom te

zbavili veSkerdbo zboží zimního

fMnslme míli mlslo pro nové jarní zbo

II jež nás dochází nyní každodenně vají o za čtvrtinu jich ceny

Dejtem la iši 'vum zvláštní ttprÉi t slati

Odpoledne byl pak odvežen do
Bellevue hospitálu

ZE SOUTH OMAHY j

m ai :

— V pondělí odpoledne přišel
k vážnému zranění Joe Lath v

nádraží south-omažské- Ne-

šťastnou náhodou dostal se mezi

nárazníky dvou železničních vozů
a byl značně pomačkán

— Ve schůzi městské rady od

bývané minulou středu večer

projednány byly důležité záležito-
sti NejdůleŽitější z nich bylo

přijetí nabídky spitzera & Co z

Toledo O kterýž uvolil se kou- -

piti dlužní úpisy vydané v obnosu

Ji 10880 na kteréž nabídl prémii
jednoho procenta Ježto v mnohých
případech snížen byl úrok se 7 na
6 procent ušetří město slušnou
částku penSz Městský návladní
Lambert požádal o těbnopisce a
finanční výbor jemuž záležitost
tato byla odkázána žádosti jeho
nejspíše vyhoví

— Výbor
south-omažskéh- o re-

publikánského klubu navštívil ma- -

yora Kellyho a městského poklad
nika Franka Koutského ve středu

odpoledne a požádal je aby jeden
z nich vzdal se zápasu o úřad

mayora Výbor však se žádosti
svou nepochodil Jak krajan
Koutský tak mayor Kelly vyjádřili
se že s bojiště neustoupí Oba
tito kandidáté postaví dle všeho

do pole své delegace v předvolbách
7 března v nichž zápas bude
rozhodnut

— South Omaha má opět
jeden český obchod více Koutský
Paint Cooteyřela v č 415 — 24 il
hojně zásobený obchod s barvami

všeho druhu štětci nástěnným

papírem a vůbec všelikým zbožím

do oboru toho spadajícím Nepo
chybujeme že krajané south- -

omažští podpor :vati budou tento
solidní obchod český

— Nejvyššf státní soud rozhodl
Že město jest povinno vyplatili pí
C Driscollové obnos $3000 i s

povinnými úroky jež obnášejí
více než $500 Asi před šesti

lety zažalovala pí Driscollová

mlslo O Bíhradu IsOOO za trvalé
zranění ' Po plných šest roků
táhla se tato pře až ktirja&ně nyní
skončila úplnou porážicou města
Za porážku tuto zodpovědná jesť

prý jenom městská rada kteráž
nedbala upozornění městského ná
vládního Lamberta aby jmenovala
zvláštního právníka kterýž zájmy
města vzal by si na starost Měst

ská rada již bylo nařízenoaby uči-

nila rozvrh daní jedině za účelem

zaplacení tohoto Rozsudku což by
stálo asi $500 hodlá se pokusiti o
odložení splátky do doby kdy
učiněn bude celkový příští rozvrh
daní a bude dosti peněz ve fondu
rozsudkovém

— Řemeslnická a dělnická
rada v South Omaze přijala v pá
teční schůzi své resoluce v nichž

protestuje
' se proti připuštění

škadrony jízdy utvořené nedávno
v South Omaze ve svazek státní
milice ježto prý škadfona ta

byla prostřednictvím
korporací south-omažskýc- ři na po
strach organisovaných dělníků ve

vhodných případech a pro tuto
dobu jest nežádoucí a zbytečným
břemenem na poplatnictvo uvrže-

ným Resolucb tyto zaslány byly
guvernéru se žádostí aby rozhod
nutí své u věci té odložil

— V sobotu večer odbývána
byla společná schůze ligy poplat
Díků a ligy školní do kteréž do-

stavilo se na sto předních občanů
Schůzi zahájil A H ' Merrill a

úřad tajemníka zastával A L
Bergquist Předmětem jednání
bylo vybrání a odporučení vhod
ných čekanců pro úřad školních
radů V dubnu voleni budou tři
členové školní rady a jak se podo-
bá jest přáním velké většiny ob
čanstva aby učiněna byla radikální
změna v nynější školní správě
Schůze ta nebyla odbývána v záj-

mu tč neb oné strany politické
neboť navrženi v ní tři republiká
oé Jay Laverty Joseph Garlow a

Dana Morrill a tři demokraté
George G Haskins P J Bock a

Dan Hainon a ústřední výbory
obou stran budou požádány aby
čekance ty daly na lístky předvo-
lební Též i vůdcové dčloické

strany budou požádáni aby schvá-

lili všech šest těchto kandidátů

— V pondělí večer nesešlo se
ani tolik ikolnícb radů aby mohla

býti schůze zahájena Očekávalo
se že v pondělí dojde k soudníma
projednáváni obžalob vznešených

nili českým svátkem a z každé če-

ské osady uspořádána byla výpra-

va ke Kubelíkovu koncertu do

Omahy to by byl nejskvělejší
důkaz že vážíme si genia jenž

božským svým uměním ozařuje

gloriolou slávy nejen jméno své

ale jméno nás všech jméno české

Čas kvapí a proto bylo by

aby přihlášky z venkova

pro lístky děly se co nejrychleji a

pokud možno hromadně Čím dříve
se-kd- o přihlásí tím lépe neboť

pak bude jist že mu neujde onen

vzácný požitek jaký poskytuje
hudba mladého mistra Nuže budiž

heslem nás všech:

Na shledanou dne 8 března v

Boydově divadle!

večer přišel do Flatonia a oznámil

úřadům že toho večera mezi 5 a

6 hod večerní zabil na své farmě

Io3efa Hodánka Škvajer R H

Menefee ihned odebral sena místo

truchlohry a tam nalezl Hodánka

zastřeleného Trefen byl do obli

čeje pod pravé oko Na zemí vedle

něho ležela šestiranová pistol dvě

vystřelené patrony dvě nevy
buchnuté a dvě rány ještě byly
nabité Jediným svědkem trage-
die byla manželka Hrvodova a ta

praví že zastřelený chtěl s pistolí
v ruce vedrati se do jejich domu a

hrozil smrtf Hrvodovi který pak
naň střelil- - Hodánek byl velmi

v okolí oblíben po leta už bydlel
v okresu a jednu dobu měl řezni-

cký krám Hrvoda byl zatčen

li V Clevelandu 'spáchal před
minulou neděli sebevraždu krajan
Václav Mrkvička z č 215 Bark-vill- e

ul pokladník jednot sv

Petra a Pavla č 80 I U J a č

10 Clevelandské Jednoty a spolku
Veteránů arcivévody Albrechta

Mrkvička požíval n všech těchto

spolků důsěry a Vážnosti Ne

dávno objeven byl v jednom spoi
ku schodek a soukromým vyšetřo
váním zjištSpo že Mrkvička svěře

né peníze zpronevěřil Mrkvička

přiznal 'se k vině - slíbil že ztrátu

nahradí když však tak neučinil

pohroženo mu zatčením Postrašen

výhrůžkou tou odebral se před
minulou neděli o 1 bod odpo
ledne do kolny nalézající se za

jeho obydlím a tam se střelil z

revolveru do hlavy as palec nad

pravým uchem Manželka jeho
vrátivši se z návštěvy nalezla
muže svého v kolně ležícího na

hromadě uhlí a zavolavši na pomoc
své sousedy odnesla jej do obydlí
Přivolaný lékař prohlásil že

Mrkvička zraněn jest smrtelně a

zoufalec skutečně zemřel k 6 hod

večerní nenabyv více vědomí
Václav Mrkvička byl 49 roků stár
Pocházel z Talína u Týna nad
Vltavou a přijel s chotí svou do

Ameriky před 21 rokem Manžel

ství jejich bylo bezdětno

1 V New Yorku předminulou
neděli krátce po půlnoci pobodán
byl nebezpečně krajan Jan Zlato-hláve-

obuvník z č 428 vých
83 ul krajanem A Vokolkem
dout ííkáfem z čísla 410 výchofní

73 ul Stav raněného jenž jest
otcem tří malých dítek jest velmi

nebezpečný "N Y Listy" líčí

celou událost následovně: V so-

botu večer shromáždilo se v ho
stinci obč Václava Němečka V č

418 vých 73 ul více krajanů kte
ř! se různým spůsobem bavili
Mezi nimi nalézali se též Vokclek
a Zlatohlávek Krátce po půlnoci
se společnost rozešla a ha ulici

počal Vokoiek Zlatohlávkovi do
mlouvati žemu již delší dobu

dluhuje několik centů které mu

zůstal dlužen ze hrytarokň Zla
tohlávek se smál Že staré dluhy se

neplatf a pod- - a to popudilo Vo

kolka v míře nemalé Z toho došlo
ku hádce a konečně ku rvačce
Vokoiek vyhrožoval Zlatohlávkovi
že jej zastřelí a poodstoupiv
stranou skutečuě prý něco z kapsy
vytáhl a počal tím cvakati Ostatní

krajani kteří to vše sledovali

nepovšimli si co Vokoiek vytáhl
zdali revolver anebo nůž neboť
se domnívali že se jedná o nevin

ný žert V tom okamžiku skočil
Zlatohlávek po Vokolkovi aby mu

zbraB vyrval a z toho dostali se
oba do křížku Hned na to upadli
oba do prostřed ulice u zem a

cloumali se z místa na místo
Konečně Zlatohlávek vykřikl Že

jest bodnut a když někteří z ko
lemstojfcích k němu přiskočili
shledali že jest bodnut do boku a

mimo to že má pořezanou ruku
od zápěstí až ku lokti V panujícím
zmatku Vokoiek uprchL Jelikož

nebylo možno se dovolati policie
byl raněný dopraven do lékárny
dra Ed Schevčíka a odtud v

Výbor jemuž svěřen čestný úkol

získati slovutného mladého mistra

pro jeden koncert v Omaze vyplnil
svou povinnost a nyní záleží na

českém obyvatelstvu našeho státu

aby ono také vyplnilo svou povin
nost Kubelík jenž obdivován a

veleben jest celou Amerikou pro
nedostižné své umění hrdě hlásí

se k nám a my vším právem s

hrdostí se můžeme hlásili k němu

a nejlépe bychom to mohli pro
jevit! tím kdybychom naplnili di-

vadlo Boydov) na den 8 března

od prvního do posledního míste-

čka Bylo by to dosti snadnou

věcí s pomocí našich' inteligent-
ních uvědomělých českých osad

Kdybychom si den 8 března uči

Krvavá bitka mezi horaly a

šerifovou íetou

U Middlesboro Ky strhla se

bitka mezi šerifovými úřadníky a

horaly a při ní zabito bylo tolik

lidí jako v některé srážce Angli-čati- ů

s Búry Bitka tato strhla se

mezi a a 6 hodinou odpolední
dne 12 února v Lee Turnérově

Quarter House" saloně kterýž
stoií na cestě poblíže Middlesboro

Předešlého týdne zabaveno bylo
Turnérovi několik mezků a něco

jiných věcí pro jakýsi dluh a on

na to S několika svými přátely
odebral se jedné noci do Virginie
kde tvto zabavené věci 1 mezci

byli uschováni sebral všechno

dooravil ODČt do svého domova

lakmiie se příručí šerifa Will

Thompson o tom dozvěděl rajal
15 mužů ku pomoci a s nimi se

odebral k Turnérově salonuaby ho

zatknul Turner byl o tom zpraven
v čas a shromáždil kolem sebe též

asi 12 svých přátel a ti všichoi

očekávali úřadníky s nabitým

puškami Salon jest zbudován ze

silnvch klad a lest ohraničen pev

ným plotem dřevěným do něhož

vyřezány díry aby se jimi mohlo

střílen pro všecky možné případy
Příručí šerifův vyzval Turnéra

aby se vzdal leč místo odpověd
zavzněl ze saloon hromadný vý

střel z pušek Charles Cecil jeden
z Dříručích seděl na koni a Mike

Welch zahlédnuv liootevřel okno
v saloně namířil na Cecila a zabil

ho jednou ranou Okamžitě však

zaplatil to taktéž smrti jsa za

sáhnut několika kulemi úřadafků

Nyní teprve započal boj do

opravdy- - Úřadníci hledali úkryt za

kameny a za stromy a odtud vysý
lali ostrou palbu do salonu V

bitce té zabit byl iešiě Frank loho

son sklepník Turnérův Perry
Watson a Jeli V rrader Nékoiik
iich bvlo poraněno z nichž (oho

Doyle velmi těžce Konečně se

úřadníci odhodlali k tomu že

hospodu zapálí aby odtud Turné-

rovu bandu vypudil: a jeden z

úřadníků připlížil se k jedné části

budovy a po hodní ji také zapálil
a za několik minut na to celá bu-

dova nalézala se v plamenech —

Několik horalů oblevilo se u oken

hledajíce záchranu před ohněm a

při tom byli zastřeleni jak jsme
iž uvedli Ostatní však dosud ne

vysvětlitelným spůsobem unikli a

nalézají se v dolech Mingo vzdá

lenvch 8 mil od Middlesboro

Turner který má na svědomí ně-

kolik lidských Životů přísahá po
mstu za spálení svého salonu a

tvrdí že ho opět postaví a zůstane

tam i kdyby ho měl hájit armádou

oo horalů

Počítaje v to pět obětí které

:ahyouly v této bitce tu v celku

abito bylo v tomto saloně 58 lidf

I CESI V ASI ERICE jj

V Clevelaodu pokusil se před
minulou neděli v návalu trudno-

myslnosti o sebevraždu los Srrith
z č 23 Douse st Smith učinil to

sestry své provdané za Jakuba
Weidena bydlícího v ul Vergen-n- es

ve chvíli kdy se toho nikdo

nenadál Hrál totiž po obědě se

švakrem v karty když se náhle
zvedl a se slovy že je mu zle

odběhl do ložnice odkud za chvil-

ku výstřel revolverový oznamoval

tragickou událost Ambulance

dopravila těžce raněného do ne
mocnice sv Alexise kde rána jeho
shledána sice za těžkou-al- nikoli
za siirieloou Smitb střelil se do
levé strany prsou Jest a8 let stár
Ženat a otcem 3 dětí Pracoval v
Gillově dfevárně

V Texasu asi dvě míle výcř
od I města Flatonie má Frank
Hrvoda najatou farma od krajana
Valenty Hrvoda předminulé úterý

ve zboží střížním oděvech

33 pnc Bráíky na dámská n dfvM

spodní prádlo
25 proč snížity na mužské a chlapecké

spodní obleky a zimníky
2S proč írážky na vlněné deky a vato

vaní pMkryvky čepce a piísy

Dámské a dívíf knbrfty a Jupky prodá

SOUTH OMAHA
obchod v městě

hov 24 íilicje

OzDáraí úmrtí a ííilTzááDí!

Hluboce 7nrtnoucrni adMujeme
pňítelfím svým a mtmým ie naše
milovaná dcera a lestia

jFrantiška Bártova

skonala tiše po dlouhé nemoci v
neduli dnu 2 února ve věku 22 let
Pohřeb drahé zesnulé odbýván byl
v úterý dne 4 února odpoledne za
hojného účastenství přátel a zná-

mých na Národní český hřbitov

Jsme povinni vzdáti srdečné dí-

ky ct Sokolkám T J 8 za vypra-
vení pohřbu drahé zesnulé jakož
i za krásný věnec dále Sokolftm
kteříž konali čestnou stráž u rakve
vsem spolkftm a přátelům za kyti
ce a skvostné vřnee položené na
rakev a konečné víem kdož po
hibu se zúčastnili a nezmčrný bol
nás zmírnit! se snažili

Díky VámvSem!

Rodina Bártova
Omaha 18 února 1902

Oznámení úmrtí a liMTZiání!

Hlubokým žalem sklíčeni ozna-

mujeme přátelftm svým a známým P
truchlivou zvěsť že naše milovaná
manželka a matkat p{

" '

("
'

"5 Anna Shulová I
dne 5 února odebrala se na věc-
nost ve stáří 71 roků a 10 mčsícft
Pohřeb drahé zesnulé odbýván byl
dne 10 února z obydlí pí Thomas
Howellové čís 82U Fremont ul
Howell Mountain Cal za hojného
účastenství přátel a známých

deěrj? dik Vsem tém kteříž milo-
vanou choť a matku naši k posled
nímu odpočinku doprovodili a
žal n5 Jjakýmkoliv způsobem
zmírnili se snažili
Vřelé díky víeml "7

Martin Shula
truchl et manžA

Antonín Frank a Josef synové
Larkspur rfarln Oo Cul 11 února 02

krušným vzdor tornu zbývá mno
ho zač děkovali Je několik věcí

jež nelze za peníze koupiti a mezi
těmi je poklad zdraví Ač se to
zdá protimyslným život práce a

namáhání jest prospěšnější zdraví
než" život pohodlný a zahálčiný
Statistika dokazuje že kdyby po-

měr slabých a rozrušených sou-

stav tělesných byl mezi massami
obecného lidu tak velký jako je
mezi nezaměstnanými boháči bylo
by to něco hrozného
Člověk skromných prostředků

nemůže zcestovat celý svět hle-Jaj- e

zdraví což v nejvíce přípa-
dech jest jen šílená honba za blu
dičkou končící trpkým zklamá
ním ale v dosahu každého je lék

který pomůže přirozenosti při
uchování zdraví a je li zlomeno
vrátí mu je Tisícové přesvědčili
se o pozoruhodných vlastnostech
Dra Petra Hoboka zvláště v

onom případu Jest to starý a

obyčejný domácí prostředek ale

lépe je přispůsoben ku neduhům

lidským než co jiného dosud ob-

jeveného S moudrým rozmyslem
není dán do trhu jako věc obchod-
ní aby s ním prostředníci a pro-
davači smlouvali ale dodává se
lidem přímo od majitele Dra Pe-

tr? Fahrney-- e tta 114 So Hoyne
ave Chicago 111

Jednatel B Dienstbier t 2016
P ul South Omaha

NA PRODEJ

Prodá se český hostinec dům a

lot se vším zařízením a velkou zá-

sobou kořalek Při hostiaci jest
též lednice do níž se vejdou dvě

káry piva a 100 tun ledu Také
voda jest zavedena a zřízen kaoál
Vše jest moderně zařízeno Ho-

stinec nalézá se v české osadě

Jackson Minnesota kde se přijn e

průměrně I50 denně Kdo by sí

přál dobrého mí-t- a nechť te při-

hlásí u Jos Makovičky Jackson
Miun „ a8k3

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Zasedáni 57 kongresu

Ca ttojl nale loďstvo —Přijeli předl-

ohy proti pamáslu Filipíny

ht?jt býti ottitnlny — Koupí
dánské táp Indie schválena

V senátu podal dne 10 února

tajemník námořnictví odpověď na

předloženou mu otázku mnoholi

stoji naše nové námořní loďstvo a

z té vychází na jevože bylo dosud

na zbudování jeho vydáno $99803-91- 8

a ťg343335 za správky Na

sestavení této odpovědi pracovalo
několik odborových zřízenců po

celý rok Dne 11 přijato bylo se-

nátem usnesení na ďodatek k

ústavě dle ríěhož nastolení nového

presidenta a jeho náměstka a za-

početl nového kongresu má pře-

loženo býti ze dne 4 března na

poslední čtvrtek v dubnu Přijme-l- i

toto usnesení i nižší dům zá-

stupců jak se beze vší pochybno-

sti stane tu by to zavedeno bylo
od --dubna 1905 a tím by lhůta

presidenta Roosevelta byla pro-

dloužena o dva' měsíce

Dne 13 února přišla od zastu-

pitelstva k odhlasování předloha
na pamáslo a byla přijata 161

hlasem proti 117 V ten den před-

ložen byl dodatek aby máslo ob

novené a přepracované dostalo

zvláštní odznak a názevaby každý
věděl Že jest to máslo předěláva-

né ze starého a dodatek ten přijat

153 blasy pro:i 134 Celí Grou-tov- a

předloha byla hodni změněna
a očekává se že i senát učiní ještě
na nf hodně změn a Že potrvá to

ještě několik měsíců nežli-s- stane

zákonem " '

Po přijetí této předlohy sně

movna počala rokovati o náhra

dách občanům za Škody utrpěné

poslední válkou se Španělskem
Obnáší to asi 155000 a sice je to

obnos za majetek vzatý pro spo-

třebu vojska asi od 200 občana

kteří se nyní domáhají za to ná-

hrady Bylo to přijato a při tom

zárove!! povoleno 3ii4 iako ná

brada za zboží jež vzato bylo
vojskem ještě v Občanské válce

Tajemník války podal senátu

pamětný list od strany federální

na Filipínách v němž se praví že

strana úplně schvaluje americkou
vládu na ostrovech K tomu po
znamenal Pattersoa že federální

strana získala na ostrovech důvěru
lidu proto že mu slíbila že se po
stará o to aby byly Filipíny při

jaty co nejdříve za stát ďo Unie
Dne 13 února přijat byl ve

sněmovně návrh na opravu ústavy
v tom smyslu aby senátoři spol-
koví byli voleni přímo lidem Sně-

movna přijala už po Čtvrté tento
návrh avšak senát ta po každé
zavrhnul Na to sněmovna přijala
návrh aby se dala náhrada konfe-derační- m

důstojníkům a vojínům
někdejším za koně zbroj a potra-

viny kteréž jim byly po vzdání se
naším vojskem vzaty na úkor

smlouvy učiněné při vzdání se

Náhrada ta obnáší asi 150000
V pondělním zasedání schválil

senát (smlouvu uzavřenou) týka-

jící se koupě dánských Antill a

sice jednohlasně
'

4 KRONIKA UDÁLOSTÍ

Kim vele šíleni spekulace
Frank C Andrews přišel jako

iQlctý hoch z farmy do Dttroit s

třemi dollary v kapse obdržel

skrovné ostavení v jedné pozern

kové úřadovně a zde svou neoby-

čejnou bystrostí obchodní domohl
se v krátce postavení jako společ
nik firmy a v několika letech jmění

jeho páčilo se do (Utisků Byl
sotva třicet roků stár a stal se z

něho sám svým vlastním příčině
ním milionář a sláva jeho jako
finančního Napoleona roznášela se

od atlantického oceánu k pacifické
mu Spekulace odvážná leč šťast

ná přivedla ho k tomuto vysoké
mu stupni úspěchu a kdyby byl

přestal jsa spokojen s dosavadní-m- i
výsledky byl by jedním z nej

přednějších občanů v Detroit Leč

tašdeuá touhasptkulační hnala ho

dále a tu pojednou Štěstí dosavad

tak př(znivé ho opustilo jeden

neúspěch stíhal druhý ai ztrátami
na buřte vyčerpána jeho hotovost

a on v domnění že Šiě-- tí cpět
okáže mu svoji tvář kryl ztráty t
peněz crfch X peněz spořitelny
svěřené jeho vedení a! tímto

spůsobem zpronevěřil celý milion
ne-l- i víc Spekulační visen učiaila

V sobotu zatčen byl pro zpronevě
ření 2ooooo í fondu spořitelny a

záruka jeho ustanovena na $i 5000
kteráž musela být zaručena dvěma

ručitely Ač přátelé a právníci jeho
snažili se sehnati tuto záruku tu

se jim to dosud nezdařilo a An-

drews musel zůstat ve vězení —

První je!o záruka obnáší $10000
a již s tou měli přátelé Andrewsovi

potíž nežli ji sehnali tak že se

neočekává že jim bude lze tak

snadno sehnati novou záruku

1 1 5000 '

Tříletý hošík upálil 15měsííní
sestřičku

V Hammood Ind zapálil Will

Nowák3letý synek Johna Nowáka

úmyslně šatečky své isměsíců
staré sestřičky a díval se pokojně
na hroznou její smrt Při posmrjní
obhlídce nešťastného děcka vyšlo
na jevo že po odchodů Nowáka

do práce pokárala matka synka

pro nepatrný jakýsi poklesek načež

zamkla obě dítky do kuchyně a

odebrala se do groceroího obcho

du V rohu kuchyně nalézala se

police a v té sirky Asi po patnácti
minutách vrátila se pí Nowáková

domů a otevřevši dvéře u kuchy
ně ucítila zápach spáleného masa

Na podlaze ležela malá dceruška

její svíjející se v hrozných bole-

stech a k nepoznání znetvořená

Blíže ní stál malý bratr její a díval
se klidně na plameny od nichž chy
tala již podlaha Chlapec se při
znal že zapálil na děcku šaty a

nejevil ani nejmenšlho žalu při

pohledu na upálenou svou sestři
čku

Důstojník se zastřelil

Ve vojenských kasárnách v Co

lumbus O zastřelil se v pondělí
Clarence M Furay" poručík
druhého pěšího pluku spolkové

armády Sebevražda jeho překva

pila nesmírně jeho soudruhyneboť
netušili ani z daleka že by přítel

jich měl v úmyslu zničili násilně
! --r-

život svůj ruray ooyvai s poru-

číky Snyderem a Maloney-e- ně

kolik pokojů v kasárnách Tito

dva důstojníci stáli v předním po

'kojí a hovořili když pojednou

vyšel Furay z druhého pokoje a

klidně se odebral do koupelny
Za několik minut zahřměl v kou

pefnč výstřefa přikvačivší dňstoj
níci nalezli Furaye svíjejícího se

ve vlastní krvi na podlaze a vedle

něho revolver Furav střelil se do

srdce a skonal téměř okamžitě —

Potučík Furay bfl synem J B

Furaye bydlícího v č 3237 Sew
ard ul v Omaze a Člena hrmy
Furay & McArdle Roku 1893

skončil s úspěchem studia svá na

Creightonově universitě v Omaze

po roce pak vstoupil na Purdue
universitu v Lafayette In 1 kdež

potH léta studoval elektrické stroj-nict-

Na to zaměstnán byl v

hlavní úřadovně Union Pacific

dráhy v Omaze Roku 1898 vstou-

pil do druhého dobrovoloického

pluku nebrasského z něhož byl

propuštěn v hodnosti kaprála R

1899 vstoupil znovu do vojska a

byl přidělen k 39- - pluku spolko-

vých dobrovolníků Byl poslán na

Filipíny kdež sloužil bezmála celý
rok Za statečné chování své byl
povýien na šikovatele Následkem

chatrného zdraví byl propuštěn a

na cestě přes Tichý oesán došla
ho zpráva že byl jmenován dru-

hým poručíkem v pravidelné ar-

mádě Přijel do Omahy v listopa
du 1900 a po čtyři měsíce byl ne
mocen Když pak zákonem ze dne
2 ú iora 1901 zvýšen počet dů-

stojníků pravidelné armády požá
dal Furay o ustanovení a složiv s

úspěchem zkoušku přidělen byl

pozdéii k vlastní žádosti k setoini
G druhého pěšího pluku jež urče

na tila pro službu na Filipínách
V Columbus očekával rozkazu k

odezdu asi míc Hned po ob-

držení truchlivé zprávy odejel
bratr nešťastného a6letého poru
číka do Columbus Členové rodiny

jsou Joho náhledu že Clarence M

Furay přišel o Život nešťastnou
náhodou- -

Postrádáte-l- i energie nemáte-l- i

chuť k jídlu cítíte li se línými a

pitomými netřeba vám než jen
vzíti dávku Cbamberlain't Sto-mac- h

and Tableta Tyto spftsobí
že se budete cítiti ako oovězroze

at mul a že budete míti hlad iako

medvěd Na prodej n všech lé

kárníků 01

BOSTON STORE
Nejpřednější

407-400-4- 11

velkoporotou proti některým čle

nům školnf rady Ježto vřak

nanejvýše choulostivá záležitost
ta odložena byla na příští pátek

'

proto někteří radové do schůze

nepospíchali

— Demokratický městský

výbor vydal provolání že

předvolby odbývány budou až 14

března a nikoliv 10 března jak
dříve oznámeno Stalo se tak na

nátlak některých kandidátů De

mokraté počítají že změnou touto

značně získají Republikáné od-

bývat! budou předvolby 7 března

a druhý den konvenci Strana
dělnická odbývati bude kaukus a

sestaví lístek volební 12 března

Ljím bude možno demokratům ří- -

ditisepři jmenování líslku vlast-

ního 14 března

— Dle výkazu vydaného v

pondělí Union Stock Yards Co

vzrůstá stále přívoz dobytka do

South Omahy U porovnání s

minulým rokem přivezeno bylo
letos do trhu south-omažskéb- do-

bytka hovězího o 25000 kusů

víct vepřového asi o 65000 kusů

a ovec bezmála o 5000 více

Novinky z Linwood

Před nedávnem chtěl nás Hon
zík Peltzů jeti do Omahy přišel
však drobet pozdí pa nádraží a

vlak nvi upláchl On ala nepo
zbyl trpělivosti Druhý děn si Ha

to přivstal a bned ráno šel na ná-

draží a trpělivě očekával příjezd
vlaktí Myslel si: "Když ty ne-

můžeš' řsfcáf Ca mně počkám já
na tebe1' A skutečně se mu ten-

tokráte poštěstilo vlak chytit
Zábava kterou pořádal řád Ra-

tolest Mladočechů čís 31 ZČBJ
na oslavu založení 50 řádu v

neydařil se moc skvěle
neb ten den panovala krutá zima
Ale přece ha to počasí byla náv-

štěva uspokojivá Pan Kostoryz
red Osvěty byl telegraficky po-

volán by nám zde řečnil a skuteč-

ně udělal řeč krásnou a dojemnou
tak že mnohé oko slzelo a myslím
že mnohému utkví v blahé pa-

měti :

Na Kubelíka se zde také strojí-
me Mnoho-l- i nás pojede těžko

ještě teď říci Kdyby tak chtěl

přijet Kubelík k nám tu nezůsta-

la by doma živá duše

Maškarní ples který se odbýval
v úterý masopustní u Fr Bartoše

byl dqsti četně navštíven První
mužskou cenu obdržel 'Žid' p
T Duda který peřím neskrblil a

po ženských je rozhazoval začež
mu mnohá pověděla něco 'do du-

še' druhou 'Vězeň ze státní káz
nice' p Ea Habrt První dám
skou obdržela 'Vdova' pí KHa-mrdlov- á

druhou 'Bohyně' sleč

Krejčová a Laknerova

Pánové Anton Blatný a Fraot
Kříž zasedají na velké porotě v

David City

Jak se dovídáme bude p A A

Hojek přistavovat ku svému roz
sáhlému obchodu ještě několik

stop budovy a přbtavek ten chce
zásobit domácím nábytkem rakve-

mi a pod
Valentin je už za zády Věřte

byl to 'frc Někteří se zlobili

jiní měli radost a se po straně
smáli Ji jich taky dostal půl
tuctu a musím se přiznat že se

moě ani jeden nezamlouval Ale

přece jsem se nezlobil jako náš

'John' naproti F B

Obecný Ud — Abraham Lincoln
se jednou vyjádřil že věří že Bůh

nejvíce miloval obecný lid protože
ho nejvíce stvořiL Počítal sebe
za jedooho z nich a byl na to

hrdým My bychom měli podob
ni smýŠIeti Ač třeba shledává-
me svůj osud v augohém ohledu


