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Dobré výhody [

Pomněte ty dokonalé pevné látky jež před deseti a dva-

nácti lety prodávány byly Veškeré ty těsně tkané kažmíry a

jiné dobré druhý látek jež se zdály býti jakoby tkané z drátů
a ocele a ani takřka nebyly k rozedrání Látky tyto přichází
nyní opět do trhu a sice kupující mohou jen navštíviti velký
šatní závod náš "The Nebraska Clothing Comp" Kupující
jednatel náš před třemi týdny postřehl v jedné východní to-

várně značné zásoby několikerých vzorků látek těchto jež
ihned zakoupil a v obleky zpracovati nechal Máme obleky
tyto nyní po ruce v několiverých barvách a příznivcům svým
nyní jsme připraveni prodati je za výhodnou cenu pouze osmi
dollarů a půl za oblek Dle

obleky tyto přinésti 12 až 14

dobroty a trvanlivosti měly by L

dollarů Mimo svrchu uvede-- k

- James Anderson zaměstná

nf na dráze Union Pacific náklá

oanim jehel na 7 ulici přisel v

pátek k vážnému úrazu ledna z

jehtl při nakládání na káru se

totiž smekla a Andersona do hla

y zasáhla Rám byla tak prud
kou že Anderson v bezvědomí

uvržen a teprvé po dopravení do

nemocnice sv Josefa k vědomí
'
přiveden byl

— Amos I Vaa Alstine dostal

sp v sobotu do nemilého styku
úřady spolkovými kterýž draho

fřřijíti mu může Syn jeho pra
cnval totiž pro H C Ortona kte

ryŽ kontrakt na dovážení a odvá-

žení zásylek poštovních z pošty
na dráhu má a když tomu pan
fontraktor za hezkých několik
měsíců dlužen zůstal a k placení

neměl tu přispěl mu otec na

pomoc Zažaloval jednoduše
Qrtona na dlužný obnos a záro-V&- S

vyzvednul si zabavovací roz-

kaz a z rána hezky kontraktorovi

YŮz poštovní zabavil Nad tím

jak na kontraktorovi vyzrál dlou- -

fco ruce radostí si nemnul neboť
- Qrton poradil se s návladním

spolkovým a na radu tohoto ul

u spolkového komisaře
Andersona na něho zatykač a sice

ných kažmírových obleků máme též velkou zásobu jiných z

pevné vlněné příze jakož i z ozdobných ševiotů vyráběných
jest jich něco kolem 700 obleků a ze všech dámo vám výběr za

pouhých J5850 oblek Toto jest dojista opětný příklad "vel-

kých výhod" jež "Nebraska" příznivcům svým vždy ochotně

skýtá když dostane se jí vhodné příležitosti

l TTHLIl --TTHLI!'-

zu správci konkursní podstaty
úpadek učinivší German Savings

banky kterýmž nařizováno by mu

bylo žalobu proti podílníkům

banky bezodkladně podati a vý
sledkem bylo že nařízeno správci
konkursní podstaty do tří týdnů
právu o majetku zkrachované

banky podati zároveň podati má

důvody své proč že by dle žádo
sti vkladatelů majetek v rukou

jeho dosud jsoucí zpeněžen býti
neměl a proč by žaloba proti po
dílníkům podána býti neměla

— Zkuste tuna našeho nhlí
Washed Kut je za $350 Hald
& Kice 506 So 16 Str Telefon

1238

— Český stavební a půjčovní
spolek dostal se v sobotu na Žá

dost státního bankovního výboru
kterýž zastupován byl nejvyšším
návladním státním Smythem do
rukou správce konkursní podstaty
a sice jmenován Soudcem Fawcett
em správcem podstaty o Voit
Hoffman a záruka jeho na $2500
ustanovena —Schůze spolku ne- -

odbývána prý již as tři roky a

jelikož následkem špatných časů
ti kdož ze spolku peníze vypůj
ceny men diun svaj zaplatit! ne
mohli nemohly ovšem ani účtv

uzavřeny býti a ti kdož peníze k

dostání měli museli ovšem čeka
li Dlouhého čekání nabaženi

poaaii nekteri z vKiadatelů na

spolek žalobu a dostalo se jim
rozsudku na plný obnos Kro
kem tímto přiouceni byli vklada-

telé ostatní pak-l- i chtěk vlastní

zájmy své náležitě chrániti k po
žádání o správce konkursní pod

taty tak aby snad konečně jedni
íedostali ryc a druzí nic —Dle

zprávy znalce Wilsona kterýž v

zájmu bankovního výboru státní
ho knihy spolku prohlížel obnáší

majetek spolku t206c1a a dluhv
1

i 7164? elikož však násled- -

kem klesnutí nnv_ maiVtlrn tóí
J I

o ÍÍ22Í7 méně přinese než iak
" " ' I

v knihách zanešeno iest ieviti se
budou dluhy o Iioíí7 většími
npj maiptok v Irtr4m9tn nno42 I

by ovšem ztráta vkladatelů pouze I

i _ 1

nepatrnou oyia
1

Kamaráde tohle Franclovo I

pivko to je věru pravý malvaz to
má chuť a říznost jako křen a při
pozm zaa se jano byv ciovéku

— ~- - u ™
1 °' °nmz' í

-xit tu jt 1 ayi-M- m uooroiy
anebo ten čtverák Franta drží na
těch svých sudech barometr a ví
akorát při jakém

'

stupni pivo ža
ludku nejlépe lahodí Nu tu jsme
pojď vrazíme tam na jednu tf

Jste YMcbnl xiwibent uhlím na pMchiieifci Umu? Ptek--il ne přijďte ke mol mám uhli
Jei Jistí uspokojí kaidéhoted7l Vá Míli Jste kdy Hanaa Kgg ublíf Jt ca WOO

tuua a Ilanna Nut sa R60 Jeat lesa tu cenu to oeJlepM ufell pro domácnoat

duostf I LEVÍ 715 jižní 13 nlfce

Poskytujema výhodu vže- ni-

kdož hodlají koupiti

obvinil jej z překážení a zdržová-

ní dodávky zásylek pošty spolko- -

%£ a ze spiknutí proti vládě Spoj
Sátu Van Alstine byl zatčen a

komisařem k předběžnému výsle-

chu odkázán

— Tenhle hostinec Havelkův
Vedle Creightonova divadla je čím

tfáje tím větším magnetem Ted
Rudolf čepuje též pravé importo-
vané plzeňské jako nialvaz Tt

fe krása to je rozkoš ta pěkná
fcflá čepička! A což ta chuť! Ja- -

to křen! Když jste "v městě"
f neopomeňte zajít na 'jednu' plzefi-sfcéh- o

třeba tu velkou a oč že se

řudete cítit jako doma 99-- tf

v — J W Shaw zaměstnaný v

notelu Henshaw přepaden byl v

pcrbotu kolem 8 hodiny večerní

na 28 a Charles ul dvěma chl-a-

py černochy a jedině tloušce

VÁNOČNÍ
DÁRKY

Zásobili jsme se velikým množstvím módního zlatnic-

kého a klenoCnického- - zboží pro svátky a kdokoliv u nás

koupí obdrží nejen zboží nejlepší za ceny nejuilší alebrž
má též i tu výhodu ie maže vybrati si již nyní co hodlá

koupiti a odložíme mu klenoty a dárky takové aŽ do váaoc
Máme Bkvodné Importované diamanty žluté i potlačené ho-

dinky za aoOO vyie zlaté pMteny odťie do 300 atHbrné
náprstky no bodiny víelikých novot deštníky tobolky
náramky zlaté spony a tiífce Jiných klenotů

Vyrábíme a spravujeme hodinky a jiné zlatnické předměty
Snuint prsteny Hotovíme na zakázku velmi lacino

má s nimi k vyrovnání malinký ú- -

čet — ie6t tu totiž Dioti němu ža- -—
loba pro vražedný útok v kte
rémžto případě jedině smělým
útěkem z vězení okresního káznici
ušel

— V pátečním zvláštním zase- -

dání rady městské přijata byla re--

soluce požadující jmenování
zvláštního výboru jehožto povin-
ností bylo by vyšetření jakých av

v městském charteru našem

zapotřebí by bylo tak aby za v

čas se vědělo o přijetí jakých o- -

prav příští sněm požádán býti má
Z dalšího jednání dlužno uvésti
že v třetím čtení přijata byla
ordinance kterouž v souhlase se

známým rozhodnutím nejvyššího
soudu státního jmenování členů

parkovní komise z rukou kraj
ských soudců bráno a do rukou

mayora „a rady městské vkládáno

jest
Kdo chce mít zuby bez bo

lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní
mu lékaři 1402 Farnam tel 1561

Naše Jupiter Lump uhlí
24 jest nej lepším prova
ření 1 topení Telefon 1238
Hald & Rice 506 S 16 st

Porota koronerova zabýva
la se v pátek vyšetřováním příčin
smrti itaia ťniiip Lostanzy o je
hožto zavraždění v hádce při
kartách vzniklé minule zprávu
jsme přinesli a výsledek byl ten
že uznáno že smrtící rána zasa
zena byla Pedrem Mancusem o

tom však zda týž jednal v sebe
obraně či zda rána bez příčiny za
sazena byla neučiněno v rozsud-

ku ani nejmenší zmínky Svěd
kové při výslechu poroty korone- -

rovy vyslecnnutí ve výrocích
svých velice se různili hlavně pak
v tam kde vlastně ku rvačce
došlo jedni svědčili totiž Že ve

světnici v níž se hrálo druzí oak
zase a na Hunrt tam—

yjhráči při hádce se whrnuli —
ř

Proti Charles Constanzovi ktervi
s revolverem v ruce usmrcení bra- -

tra evéhn rwwnctftiVhtŽI

byla žaloba pro útok vražedný

_ Písárna Pokroku Zánau i— — —r— j~
nyní ve velké budově o 3 poscho
nich na 12 ul blíže Jackson

naproti "krekesovně

_ UnUnvánf Vrif r

slenou výstavu v roce příštím ne- -

pokračuje ku předu tou měrou
ak toho dříve očekávali ti— - —

kdož podniku tomu v Čelo se po
stavili a jak prohlašuje se nebylo
by prý divu kdyby od úmyslu o--

noho upuštěno bylo a to vzdor
omu že společností tou veškery

pořádání výstavy pomýšleno
bude když upisováni základního

kapitálu nejméně 11100000 do- -

sioupi
— eury te vsa dosud do--

sazeno neoyio a jaic se podobá

P toho že Ilerem prohlášeno v

pátek že v případu nedostatku
kapitálu jednoduše koupený maie- -

tplc rnxnroiian Kurto 3 i nA
7 '

I
v

_ nni~ " "í
' _ ' K fau lam aisem nv nam "nnHnii

telé ničeho neztratili nýbrž spíše
vydělali neboť kdyby k bourání

výstavních budov a k prodeji zaří
zení týchž přišlo tu strženo bylo
by za získaný materiál daleko ví
ce než za celý krám zaplaceno
bylo Koupeny byly totiž budovy
se vším zatížením za £17500
kterážto suma stržena snadno
býti múž i kdyby jedině zařízení
olovnické židům prodáno bylo
— Tento týden máme ještě

pilno s' rovnáním a upravováním
všeho proto ale když jdete do
města přijďte se podívat na naše
nové místnosti čís 509 & 511
již 12 ul

— Smrtelných poranění utrpěl
▼ sobotu na 24 a Leavenworth 75
letýGeorge Ratekin bydlící na 25
a St Maryš ave Ratekinbvi ze-

mřela ▼ pátek dcera a on nalézal
se na cestě k pobrobníkovi aby o

vypravení pohřbu se postaral a při
přecházení t(at£ pouliční dráhy
byl přijedším motorem zachycen a
k zemí sražen a značný kousek
než kára zastavena vlečen Byl
dopraven do nemocnice Presbyte

ca

rián kdež lékaři naděje na zacbrá
něnf jeho ae vzdali V

— Dle výkazu taxovníhb komi
saře S cketta odhadnut majetek o
obní ta účelem zdanění pro rok

přatl na #4642685 proti #4389
114 v roce letoftoím tak lm příra--

tU v caoaa JU$t7! se ierL

našem obnáší s3oq66i proti
133049503 v roce letošním tak
že jeví se přírůstek 1 2 160 160

— Parkovní korní ař J C
Wharton oznámil ?e následkem
návalu osobních záležitostí ob-

chodních úřadu svého se vzdá a

že poděkování se v dnech nejbliž
ších mayorovi a radě městské po-

dáno bude Co nástupce jeho
naznačován jest Guy C Bartoň

kterýž by byl prvým členem do

čestného ufadu onoho mayorem a

radou jmenovaným

— Naše filiálka na 13 ul je v

lékárně p Čermáka kdež se vše-

chny obchodní záležitosti naše

vyřizuji

— Povolení k sňatku vyzvedly
sobě t t následující české párky:
Vác J Pakeš Omaha ) 26

Mary Klofát " ) 21

— Z rozkazu policejní a požár-
ní komise podal maršál White ve

včerejším zasedání tělesa onoho ža-

lobu pro zbabélstvl na kap Coxe
a tajné Savage Denipseyho Sulli-van- a

a Keysora kteří při pokusu
na zatčení zlodějů Geo Van Halle- -

ra a Koyal Ueppnera tak smutně
se vyznamenali Podá íím Žaloby
podána býti jim má příležitost k

očištění se a k dokázání že v pří
padu tom činili co jim možno by
lo a že tudíž o zbabčlství řeči býti
nemůže

Píte pivo s bobkem
Davidovo thé
Nebudete kašlat
A neumřete!

Za 25c poštou 30c u St Be
ránka Omaha Nebr

Thomas Bradley dostal se v

neděli v noci za mříže a to jedině
k vůli tomu že v opilosti zapome
nul kde vlastně kočárek v němž

po Omaze se projížděl sobě vy
půjčil Po vystřízlivění na staai- -
- J_1 1 í 1

Cl uaai' ze P°cnazi z ron ioage
i odkudŽ před třemi dny do

„
mesla PnJeI- - Hnea P Pojezdu

__l_i_t ♦

aai se ao P" a nevi am Kae P°
cel ten ías meškal co-trop- a jak
ke kočárku přišel O POVOZ a ko
ně přihlásil se jeden majitef poj
čovny koní a povoz & ze S Oma- -

hy kterýž udal že Bradley koně
hned v sobotu ráno sobě- - vypůjčit

— Podporující Sokol TyrS č

I připravuje se odbývati skvělý
maškarní ples dne 21 ledna 1899

Zprávy spotkawé

— Sbor Vlastislava č 20-- T'

C D bude odbývati příští neděli

odpoledne ve 2 hod výroční schů-

zi Jest povinností všech sester
by se schůze zúčastnili poněvadž
jest volba úřadnic a jiná důležitá

jednání na pořádku
Emilie Bandhauer

tajemnice

Nevěříte--li posečkejte a uzříte
Změnami a bouřemi listopadový
mi dostavuií se též bolesti revnoa

tické a nepozbydete jich dříve

pqkud nepoužijete St Jacobs Oil
neboť jedině ten okamžitě hojí

Oprava
Prosím opravte chybu v P Z

minulém Čísle v mém dopisu
Stojf Summer a mělo být Smmner

PodeDsino ie Frank Hruda mřlo
#

stát Frank Kruta
Sutnner Nebr

n w-v S

i bruno web

Divadelní ochotníci LInwoodStí

vu14tiJÍ tímto nejirtleřnříí díky
rxiinám pp Hlaváč Blittný ca

pfntelttki poboilřDl 01U kdvi e--
bmli jsme tam fitlaDoii frašku:
SlaH BláioL' Na důle tli pro-

-

jevuieiue své vřelé diky rodákAm

v Bruno okolí jei tak bojaou
nT&těvoa Dal poctili Veřta H-te-

It večer v kruliu va&em pro-

bdělý nám dlouho utkví v paměti
na£im upřímným pMním JeL v

brzká Vám pfátxlaké projevy apla-t- i
ti stejnou mř-ro- V úctí

Ochotnici x Linvoood Neb

HEYN TJV
_ víínočiií
íliirclc!

Ke aoa mat o inl aallcw pfii-ilnr- aH ré- -

notul Mkaky aa lKoirnl pdoMan v
aáia oním' wta a D Ihtia

--4iKtt mío 4áU katdau kt olijdné al
tunrt plaUnaM-aMiM- m'i Trlkfra fthftrjnfr
aiia ' III araaif

hlť u 1 Tldío e řk ladní k nl PH Ie- -
V4fii mthm ImiI 'I fo rl k4 beavimcl

IIEYN fotc?raf
S1S~1&~17 8 lila nu

Předplácejte na Knihovna Ame
ríckoa poaze #t rofni

O IIUBERMANN

( svjgho zimníku má co děkovati že
ffosud na živu se nalézá Když
Shaw na roh onen dospěl a téměř
IS u samých dvířek obydlí svého

c se nalézal zastaven byl dvěma
r chlapy a ku vzpažení rukou svých
vyzván Považoval to za pouhý
fcrt— že to však do o pravdy mí- -

K I J I 1

jícnu seznai Kuyz při urunem vy-arví-
ní

vzhlédl a ďva revolvery
flfed sebou uviděl" Jelikož nebyl
jedním z těch bojácných zasadil

fednorau ránu do obličeje tak že
se svalil druhého pak za

tzemi tak že tento zbraně
sxé použiti nemohl Mezi tím

ySaJc se prvý z lupičů rychle vzpa-

matoval a vida soudruha svého v

Nebezpečí polapení dlouho se ne- -

rozmýšlel a na Shawa střelil
kule zasáhla jej blíže věnce a

jedině té okolnosti že silný zimník
a sobě měl má dle dobrozdání

— V páteční schůzi klubu pro hlavni budovy vvstavní vykoupe-zvelebe-ní

jižní strany města roko- - oy byly — Hned při zakládání
váno opětně o tom jakých kroků společnosti oné prohlášeno bylo
učiněno býti by mělo za účelem hlavním podnikatelem P E ne-

docílení prodloužení pouliční ká- - rem že jedině tenkráte opravdově
ry po 13 ulicí do South Omahy
při čemž zároveS poukazováno na
to že v posledních několika le-- 1

tecn radou městskou zcela ničeho
pro jun! stranu mésta učiněno„ fékařského co děkovati že rána

neoyio a ze popiatnictvo strany uaeu u ji aosazeno bude
této penězy svými na opravné 2e domněnka poslednější správ-prác- e

druhé strany města přispí-- nou as jest soudití možno nejlé- -

již od roku 1866
na robo IX a D ngias

I Každá ženu a dívka
I

MÉLA BY NVHÍ HLKOÉT

dkžeti své : : 1

Nohy v teple
a to Jediné docílí kdy opatří
i u n pár krxsnych otro
vyth Snerovacíth itřevíco 1
v) o tnou podi vkim Střevíce
tyto Jsou nízkých ipudkn a
Jsou aejleilanejpobodlnéj-- í
obuví pro xtmu Chceme Je
rychle vyprodmi a proto nabí-
líme je pokud itou na ikl de

ca

$15©- -

W NWH1TNEY

Úplný seznam knih k dostání
zdarma v knihkupectví Pokroku

Západu

"LTLTLrLr

KUPUJTE 1

JE1T
Kirctimaoovo

itx xux 1 r 0

inraiijliyQlO

Mm Mýdlo

: MonMýdln
Json nejlepší v trhá

THE KIBGHÍÍAN C0f

rot Nemáíi Válob-c"- k
Jdla na

aXMitc má aai
aareta 1

ar
Pékná fíinmi r )loi DnIíoU iflO

akrá iN ukrá Tirtí-lá--

ao 10 akra lookv mou 4 mile od menta £ t

jielbo objrvatoTa eii aouwKl I tutil ob-
chodnici r oiéiua prc-d- i ae rthuí laciho aneb
rjrmeni aa meauiKj mnject-- uuwteaeu

F i KAŠPAR (tf
1N do 18 dU On aBA Nibh

Záchvat trrale nléeo Záctaratr a nr
voHDoat i nul po lednodísonlm ustránf I)r
k lln' O rent Nerre ttstorer Zaaieut l pro

ř2 00 láhev aa ikm-lk- ObdrMut li xdarma
U Kllae Ltd Ml Arch Ht PbOadvlpbla

Pa HIrKÍWf

a vi atilaho vftětku
tojema kaartámn kdo isi Jednaleiairf nli
náboaHn-kýr-

a pud obraak Nemíjí tao
n oba} auad plod xlriuwJ
O A SvftILBEKMAXM
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I Spolek sv Lodmily čís 46

CSťOfcÁOA

V tTtRÝ 1 0 LEDNA 1 899 =
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Pořádající výbor sboru
Boleslava l 60 J Č D
tímto projevuje srdečné

díky všem příznivcům

i kteří zábavy naší1 se súíast-ni- li

zejména pak vzdává-

me vřelé díky všem násle-

dujícími pánam jež tak
ochotně nám byli nápo-
mocni a sice: Vác čapek
Alb Hofman a J Junek
při nalévární J Lang
paul a dveří K Jelen

j Langpaal mL a J Pří
norský co roznáietl

smrtelnou se nestala Dosti do-€ur-
ý

popis obou chlapů dán byl
policii kteráž domnívá se že ne- -

t 6yli to černoši nýbrž pouze jen
aabarvení běloši kteří tím totož- -

BCftt svou zatajiti chtěli
V — pfatr Zvoneliova mou- -

ta jest přece jen se rlech nejUplt
' Tento úsudek pronáil kaídi hospo-

dyni a proto jest k dostáni víude tf

— Před soudcem Scottem pro-

jednáván v sobotu zajímavý pří-

pad Claus Hubbard černošský

pokoutní advokátek kterýž na

policejním soudě celé dny se válel

a hlavně skládáním "záruk" živo-

bytí dělá zatčen byl co pobuda a

požádal krajský soud o vydání
tVabéas corpus na tnm základě že
zatčení jeho cprávněným nebylo
tt prý stalo se bez předběžného

odpřísáhnutí příslušného zatyká-P- o

vyslechnutí svědků dáno

ŠQudcem Scottem žádosti místa a

propuštění Hubbarda z vězení na- -

tíženo Při tom dal soudce pří-

tomným zástupcům odboru poli-

cejního náležitou lekci a prohlásil

pfi tom mezi jiným že každý po-tici- st

kterýž o zatčení bez zaty-
kače ▼ rukou se pokouší béře

'
vlastně Život svůj do tlastnícn
nkoa svých neboť dle rozhodn-
utí nej vyššího soudu v případu po-

dobném obrana— ba prý i zabití

policisty —oprávněnou jest

vá Příštf schůze klubu odbývati
se bude v pátek v síni Metzově

ti_
—
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Sokol hodlá poskytnouti obecen- -

stvu v neděli 4(10 prosince nad--

obyčejný požitek Míjí dobře

nacvičený velezajímavý děj ze ži-

vota pod názvem 'VESNIČANÉ

Děj tento oplývá humorem a zpě-

vy a výstupy úchvatnými a věrně

znázorňuje srdečný a nelíčený ži-

vot bodrých venkovanů Musil

by toho litovati každý kdo by o--

pomenul krásnou tuto Činohru ví- -

děti Účinkující členové cvičí se
velmi horlivě tak aby dodělali se

pochvaly a hojné návštěvy obe
censtva iq—5

— Již v nejbližšíco dnech vy
volán bude v soudě spolkovém
případ rodiny McCarty ú od

Bellevue jíž členové z padělání a
udávání padělaných peněz obža
lováni jsou a úřady přesvědčeny
isou ze usvědčeni všecn obžalo
vaných zajištěno jest Padělky
z dílny jejich pocházející kolová

ly hlavně v South Omaze po ně
kolik roků a objevení z čí rukou

vychází učiněno bylo pouhou jen
náhodou — Hlavní člen bandy
Vic McCarty dosud v rukou úřa
dů re nenalézá aS byl by kořistí
velevítanou Mimo úřad 2 ipolko- -

vých dostal by jej totil do rukou

tMf Bajata ta aWrl plaoa

—- V sobotu projednávaná byla
r Boudě krajském před soudcem 1
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