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aby ním něčím pomohli abychom
se mohli něčím přikrýt protože
nám peřiny a deky shořely tak

jsme růstali celí nazí a teď jsme
ve sklepu a děti nemohou ani ze

sklepa ven protože jsou celé nahé

a my nemftžem ve sklepě" spát pro-

tože je to malé Tak si můžete

Veselé
--2 všem

Nebraska

svátky a šťastný nový rok
naším přátelům a zákazníkům

Liquor House
i

i!
THE MOST RELIABLE"

a ipředčí všechny jakostí zboží a cenami a má největší
a nejlepSí zásoby výborných

KOfiALEK LteOVIM VÍNA a DODTNIřQ

Správné Obchodní Jednání Přivodilo Náš Úspěch

(Cd proaince do 7 Jedna

dáme zdarma
jednu láhev vína s každou koupí jednoho
galonu vína neb kořhlky vyjma lihu dále
dáme zvláště k vůli dámám s každou kou-

pí v četě 1250 neb v3e úbor na vodu se-

stávající z láhve a šesti sklenic jak viděti
na vedlejším vyobrazeni

Děkujíce svým příznivcům za

prokázanou přízeň" v době minu

lé a nadějíce se že i v budou-

cnosti v oboru našem bude nám

zachována

znamenáme se s úctou

2!02 N ulice

Lipr House
severo-zá- o rob 88 ulice

So Omaha Neb

AimtČA feaB
4 523 Sev 16 ul

iráajih-- vfch roh Oalirornla

Omaha Neb

majitel obchot

Zboží dodáno do kterékoliv části
do nádob zvláštní pozornost

' Tažtn

"Váda"- - Scfazielder
vedoucí obslouží oebotně ct své krajucy

města zdarma Prodeji láhvovému neb
se po naSich ozdobných kalendářích

Předplácejte na Pokrok Západu s Knihovnou Ame-

rickou pouze $320

g§§„
Vínoínl mimi adnč sihžchc ceny

"Vcllcý prodej plsitíliít
Máme 50 hedvábných vest v barvách modrých zelených červených

černých a smíšených jež o vánocích prodávati budeme po $2 98
Ženské hedvábné spodničky čtvernásob lemované ve všech barvách

po
100 ženských kazajek ve všech moderních barvách s dobrou podší-

vkou na vánoce pouze #598
75 kazajek modrých zelených

sledkem rozbitého chodníku

upadnul při čemž ruku v zápěstí
si vylomil Bolest tím spúsobe- -

ná prý méně než dvoustodolaro

vým flastrem zahnána nebude

— Mayor Ensor odjel v druhé

polovici minulého týdne z města

při čemž zapomenul však písemně
odjezd svůj předsedovi městské

rady Barrettovi oznámiti ná
sledkem čehož tento k zastávání

povinnastí mayorských oprávněn
není tak že vlastně South Omaha

přítomně bez vrchní hlavy jest
V nepřítomnosti mayora má býti
zástupcem jeho totiž předseda
rady městské musí mu však aby
jednání jeho zákonnitým bylo
odcestování téhož cestou úřadní

písemně známeno býti

— V sobotu vydán byl v kraj
ském soudě Alex Schleglovi proti
městu South Omaze rozsudek na

I500 za poranění jehož byl před
časem nedbalostí města utrpěl
neboť spadnul prý do prokopu
kterýž výstražným světlem opa-

třen nebyl Schlegel tvrdil tehdy
že pádem zlomil si žebro což

však lékařem městským popřeno
zárovefl mayorem zjištěno že

příkop nejevil žádné známky že

by býval kdo do něho spadnul
neboť ve sněhu v místech těch
žádné známky patrnými nebyly
Z důvodů-těc- vydání rozsudku

proti městu bylo pro občanstvo

značným překvapením a vysvětlo
váno jest to jedině tím že při
soudu nedbalostí správy městské

zájmy města náležitě hájeny ne

byly

- Za minulý týden posláno
bylo do Hamburku z nakládáren

Swiftových jedenáct železničních
nákladů soleného masa a v sobotu

podobná objednávka na tři nákla

dy železniční z Penang z Cíny
obdržena '

— Divadelní představení min

nedělí v síni p J Koutskýho
Těl Jed Sokol pořádané sehráno

bylo až na nepatrné výjimky vel

mi uspokojivě a vděčně bylo obe
censtvem přijato Mnozí kojí se

nadějí že v brzku opět podán
bude kus nový Dáván byl pěkný
kus ze života "Vesničané" který
před 14 dny podán byl s úspě
chem v Národní síni v Omaze

- Victor Fursburg nalézající
se již v podnapilém stavu zašel
si v neděli k večeru do hostince

Hartova na Q ulici "na jednu" a

také ji dostal jen že ne takovou

jakou si pfál Dostal se totiž do

hádky se sklepníkem a dostal

jednu — sklenicí do hlavy a to

tak důkladnou že lékařem na

stanici policejní zašita mu býti
musela Fursburg ponechán na

stanici aby z opice se vyspal

sklepník pak zatčen bude pro
útok a těžké ublížení na těle

Hinivé potMl jest často příčinou
různých nemocí které od pouhého
nastydnutí se vyvinou a s kterými vě

da lékařská má co zápasiti Býma
kašel píchání na prsou a těžké dýchá
ní jsou často příčinou zlých násled
ků pak-l- i zanedbány jsou Opatřením
i léku {akým jest Brtův plfcní bal- -

sám se však zlým následkům předejde
Cena 25 a 60 ctů láhev Na prodej ve
všech čelnějších lékárrách v státu
aneb u Brt & Chaloupka ve Wilber
Nebraska 16m2

m ZABAYU

uspořádá

M í 192 LOF

' v South Omaha

V SÍNI FRANKOVĚ

na Sylvestra
dne 31 pros 1898

VSTUPNÉ: - Osoba 25c

G IL BREVER CO

i

pekrebnfrl a pfijřevatflé keoí

43MS sev B aU So Onaká Neb
tf ____________ TeWop (ilso

VY G SLOANE & CO

obchodnici

Měn lilii roily
v Kale 407 4TS) 41 1 w--r nltoe

Boatá vaaka
Ttlefo tM

ZboB prvdav UbosjU #( kotové

nom na misionáře ale 1 na Cíň

ny kteří náboženství křesťanské
na se vzali

Z Vídni oznámeno v pátek že

vsi Prestranek poblíž Terstu le

žící vyšinul se nákladní vlak ve

zoucí kořalku z Gorice Když
po dvou hodinách dostavili
zřízenci dráhy na místo nehody
aby trosky odklidili 'nalezli téměř

všecky obyvatele řečené vesnice
ležící po obou stranách kolejí opi
lé na mol Mnozí muži i ženy
ležely zde jako zabité

DROBNÉ ZPRÁVY

Oprava válečné lodě "Massa
chusetts" kteráž minulého týdne
krátce po výjezdu z přístavu new

yorského na skalisko narazila

vyžadován prý bude nákladu nej
méně {25000 a šest týdnů času

" 6 iimpona Kan zmize
koncem týdne dobytkář W' J

Jones a zanechal za sebou hezkých
par tisíc dolarů dluhů

V Youngstown O vloupal
se v sobotu v noci čtyři lupiči do

písárny Sennett Foundry Co

po přemožení hlídače vypáčili
pokladnu v níž pouze $23 na ho
tovosti se nalézalo

V Chillicothe O uznáni

sobotu vinaými zabití Elmer
Geo Butler 20 a 13 roků staří
kteří ze zákeřného zavraždění

dívky jedné obžalováni byli Po- -

hnůtka vraždy známa není

Téměř celá obchodní část
městečka Tifton Ga zničena

byla v neděli večer požárem vý
buchem svitelny v hotelu vznik

lým _______

TRŽNÍ ZPRÁVY
£——

Chicago 19 prosince
PSenlce setrvává pevnou a pro budoucnost

lest ceny leště vySSi Červená ozlmka čislo 2

prodává se po 8 už 69 pro kveten ú'_fHl%
Jarka cihio t ] za wv-- i az m a tvroa in at_
Kukuřice iont léz ceny pevné a vvSM zuoži

hotové íialo i za tH'4 pro kveten 33í
Oves Je ceny uevué číslo 2 za íštiVi bili 28 až

Žito Jest téí ceny pevné za 54'4

Ječmen prodává se za 41 až 48 dlo Jakosti
Lněné semeno Je ceny pevné za 10414sil05
Iluvéii douvtek má stále odhvt dolrv nři e-

náeh pevných Volt Jateční obyčejné a2 uikné
uruiiavuji se po o z o m a zviane nenne az
du UK Krávy a Jalovice &uO az 475 lexaaskó
von w tu az 4DU a voli k ?'i u t ' u az 436
Vepřovy dobytek byl dum též ceny pevnej

81 lehký za $ila až 337 těžký &ju až 6A"_
Omaha 19 prosince

Při voz do zdejfiiho trhu vvkazule valné rnr- -
množení přívozu vepřového dobytka kdežto
noveziuo nr vezeno uvio niene nezoDvce ní
Jak vlděti t nisiedujiol tabulky

Hovézt Vepř Skop
Celkem za tento týden 10573 80489 9787
l elkeni za min týien 11180 6808 i:m
Týden končící 8 pros 14941 4413 luK41
Týden končící 20 ťlsfip 1IU07 468-- 9730

Týden končící 19 list lň7B7 50277 16(05
Trn na pěkné tučné jateční volt setrvává

stále vyhoduym pro prodávající a téftl e notné
poptávce a dobrým cenám V S"botu bylo
Jedno stádo vo!6 prodáno až za 1550 Dnes
nebyl dobrý den tržní neboť od samého mna
mžuo víak vzdor tomu ceny neoehabiy Cel-
kem vzato Iz Hel že pékne jateční vykrme-
né vod pMnáftí od 15(10 do 5 50 prostřední (450
ax w a ouyceina nvo az 4 no ne tak dobrý

na voli byl minulý týden trh na krávy %

Íak zejn na prostřel nich druhů kteréž
o 10 ai 25 cenló Nejlepíí vykrmené

Jalovice prodávají se po 1350 až 450 dobré až
vykrmené krávy 3 16 až 375 a krávy

u knnaervování po liUO až 265 Voli k žíru
přiváži se velmi málo a také není žá ná znač-

nější poptávka po nich Prodávají se po 1116
mt in
Vepřový dobytek se nyni zde též trochu

v ceué slepili a Jest stále jen nepatrně nižií
net v L'h IcaKU totiž po C426 až 3 35

Vejce čerstvé prodávají se nyní za 29 centft
Máslo domácí udržuje se stále v cené asi

stejné Obyčejné domácí v hroudách po 10 až
12c pékné stolní 13 až !6o i másloven je ceny
ochableji! a nižií za 18 až 910

Drůbež Je ceny pevněJHÍ Slepice jarní
kohouti prodávají se živi no 4 až 8c zabité 54
až64ukahnyžlvé6ttažA zabité 7o buyživé 7 zabitéT až 8c krocani živi 8 až 9c
sbiti 11 až 12c

Zvěřiny jest v trhu hojni Kachny prodá
vají se po 1150 až 225 tuoet Prérijní slepice
5 00 koroptve 1100 až 10 Velci zajíci 1125az iau králíci 80 a 75c

Brambory Jnon nyni ceny stále pevné
Prodávají se po 40 až 50o

Jablka setrvávají drahá (350 al 1400 sud
Med pěkný bílý je za 14 až :io
Seno dobré prodává se ca 1560 až TSO tuna
Oeny k&žl udává nám Nebraska Hide &

Leatber Oo t Nebraska City jak následuje :

Čs1 Čís t
Solené vyleželé každé váhy lib 8c 7o

" býčí lib t
" "i vypáleným znam lá
" "kofiaké velké kus 1175 al Í95

Částečné vyleželé % oentii "levněji než vyie-lel- é

Byrové 1 cent levněji než vyleželé
St Loula 191 prosince

PlAWtíttM imm At%nm wm AAkMjllf a — i IX I
j

™ unci wtMj wv il muiv jni m j i r i
Cwlo y červená ozlmka Dm lává bm ia ftl až
7lc pro květen TOU Tvrdá čúiloí 84 až 86c

Kukufloe jest též cen levněni číslo í za
SVc pro květen Si

New Orleans 19 pros
Bavlna let nvni cen v oevnělil nrnaihiilnl

prodává se za t cen ti

SOUTH OMAHA

— ak se podobá sejde z ozná
meného prodeje Školního pozemku
L D Loevymu kterýž jak jsme
již oznámili zafi radí školní $7000
nabídnul rada by tím v&ak mnoho
neztratila Loevy totiž musel co

dokaž dobrého úmyslu složiti
částku I200 a pakli že slovu ne-

dostojí bude částka tato pro
padlou prohlášena

— Městským pokladníkem jest
ohlašováno že prý letos dani
rychleji se schází než v témže
období v minulých pčti letech
ccž platí prý nejen o daních pra-

videlných ale i o daních zvlášt-
ních jichž prý letos splaceno
daleko více nel v letech před
chozích

— Krejčí Mike Popp na Q ul

bydlící požaduje od města ná-

hrada v obnota $200 za poranění
jehož prý vinou města strpěl

Telegraficko

Ve Vtdni již po několik týdnů se

proslýchalo že uherský předseda
ministerstva baron Banffy vzdá
se svého úřadu Od poslední ob
strukce ve sněmovně tvrdilo se s

jistotou že Banífy odevzdal císaři
rrantiškovi Josefovi svoji resigna
ci avšak tato nebyla přijata Cí

sař prý jej vybídl k trpělivosti ná

sledujícími slovy: "Abych udržel

pořádek na ulici a v říšské radě
obětoval jsem marně hraběte Ba-deoi-

nyní ale nechci přinésti
více žádnou oběť" Z toho se

soudí že baron Baiffy zůstane

Londýnskému "Daily Chroniclu'
sdělováno koncem týdne vídefl

ským jeho dopisovatelem násle
dovní: Pražská železářská spo
lečnost nejmocnější to kombinace
železářská na evropské pevnině
svolala schůzi svých akcionářů

aby rozdělen byl mezi podílníky
reservní fond 35 milionů dolarů

který tajně byl během let nahro
maděn a nikdy neobjevil se na bi

lančnfm účtu Následkem okol
nosti té vláda zakročila obvinivši
řiditelstvo ze Sachru Výsledkem
toho jest odstoupení předsedy
společnosti a dle příkladu jeho za

chovali se dva řiditelé ústavu ú- -

věrního kteří zároveň byli řiditely
Pražské železářské společnosti

V řlíské radí nlmecké učinil se

kretář úřadu zahraničního Buel- -

low vzhledem k vypovídání cizích

příslušníků z Pruska následovní

prohlášení: "Mezinárodní vztahy
nijak nebudou porušeny neboť

vypovězení bylo aktem svrchova-

nosti které v mnohýeh případech
je nutné S Rakouskem vyjednává
se důvěrně a přátelsky stran otáz-

ky této Trojspolek není otřesen

Spolek ten byl výsledkem histori-

cké práce velkého státníka a stojí
na pevném základě Členové jeho
tejně zajímají se o jeho trvání a

každý stejným způsobem by trpěl
rozpadnutím se trojspolku"

Pařížský dopisovatel londýnské
Daily Mail sděluje obsah jedné
rozmluvy se senátorem Davisem
členem americké komise v níž se

týž vyslovil ve prospěch spolku
mezi Spojenými Státy Anglií a

Japonskem Davis prý se vyjá-

dřil že anglické a americké zájmy
na východě jsou totožné a násled
kem toho by tam měly oba národy
vystupovati společně Z té příči
ny radí ku 'trojspolku poněvadž
tím spůsobem daly by se snáze u

hájiti zájmy všech súčastněných
národů Poněvač Rusko Francie
a Německo vytrvale zabezpečují
svoje zájmy na východě bylo by
zcela přirozeným kdyby se utvo

řil tento nový trojspolek který
prý by byl zároveň pevnou záru
kou míru

V poslanecké snlmovne italské

při debatě o rozpočtu prohlásil
admirál Canevaro ministr zahra
ničních náležitostí že politika
Itálie stran trojspolku Žádné zrně

ny nevzala a že vztahy Itálie k

ostatním mocnostem nikdy přátel
štějŠÍ nebyly — Vláda pravil
ministr potěšena ie zviaste z

uzavření smlouvy francouzsko

itaiske Která podav důkaz o

tom že Itálii podařilo se poslední

stopy nedorozumění s Francií od

straniti a vzájemné přátelství zno
vu ustaviti
Federální radou fvfcarskou zvo

len byl za presidenta republiky
M Mueller dosavadní místo- -

president Náměstkem jetio zvo-

len M Hauser Oba přináleží ku
straně radikální

Z Madridu oznamuje se že vlá
da rozhodla se vyplatití lednový
úrok na dluhopisy kubánské

finance tpanílské nalézají se ve

stavu velice zuboženém Dle vý
kazu pokladny obnáší úrok na

veškery dluhy veřejné 635000000
peset kdežto celkcvý příjem vlád-p- í

pouze jen na 866000000 se

páčí Z obnosu tohoto vyžaduje
civilní listina pense a jiná vydání
vládní 74000000 peset tak že

pouze jen 157000000 peset na

krytí veškerého ostatního vydání
vládního zbývá Navrhuje se

aby k účelům těmto získány byly
peníze snížením úroku na dluh

veřejný dosud placeného
Z Madridu oznamuje se že

Karlisté v Bilbao zatčení podro-
beni byli krutému mučení za úče
lem vynucení na nich zpráv o

plánech karlistických a o tom
kdo vše ve spiknutí zapleten ie3L

Ze Shanghait dochází zpráva Že

západní provincii Szechuen jsou
povstalci pány situace a Že mnoho
cizinci pobito jimi jil bylo Po
vstalci tito mají za hlavní účel

svoj zbavení Číny od vlivu cizo

límci a veskrze hedvábím a satinem podšivané jež stojí £1500
prodáme na vánoce po $748

100 kusů kožešinkových 'electric
a jiné ze smíšených kožešinek

prodáme k vánocům po

pomyslit jaká je to zkouška

□— SudíNeville jeden z čelných

populistů ve státě napsal do lin

colnského populistického časopisu

dlouhý dopis v němž vykládá svůj
náhled proč populisté v minulé

volbě prohráli Uvádí tři příčiny
a sice: Předně že volební zápas
veden byl hlavně o otázku kořisti

a na základě osobních nároků kan

didata za druhé ze otázky o

kteréž se lid zajímá byly nevšímá'

ny a na místo nich mluvilo se o o

tázkách o něž není spor Třetí
že západní část státu byla zaned-

bávána Ohledně tohoto posled-

nějšího uvádí že státní sněm neu-

dělal po právu a spravedlnosti a

nerozdělil stát v nové zákonodár

né distrikty jak bylo jeho povin
nostf čímž západ byl na zastoupe
ní zkrácen Tak vida teď vůdco
vé populističtí přijdou k tomu po-

znání kteréž čtenáři Pokroku Zá-

padu měli již po osm roků

— Naší čtenáři se budou pama-

tovat kterak honosili se populisté

před volbou svou dobrou správou
státní a zejména že jsou příjmy
běžného školního fondu mnohem

větší a tedy také z nich vyplývající
rozvrh na okresy My tehdy při-

pomínali že to není zásluhou

úřadníků nýbrž ná-

sledkem zlepšení poměrů násled-

kem toho že držitelé školních

pozemků platí úroky a nájemné jež
v letech předcházejících zůstali

dlužni 'Rozvrh běžného Školního
íondu za toto půlletí potvrzuje
plnou měrou tvrzení naše Dlel

zprávy státního Školdozorce je ve

státě 366069 dítek školního věku
na kteréž přijde k rozdělení z běž-

ného školního fondu $30086003
Čili 82 centy na každé dítko kdež-

to před rokem bylo $106 Na

jednotlivé okresy přijde jak násle-

duje: w

Počet dítek Rozvrh
Box Butte 1497 123016
Boyd i72g 142080
Buffald 8026 6595-3-

Butler 5969 490502
Cheyenne 1321 108553
Clay 488118
Colfax 4565 375128
Cuming 5309 436266
Custer 73°3 600123
Dawes 2355 1935-2- 2

Dodge 7652 628802
Douglas 41640 34217-5- 9

Fillmore 5502 452126
Gage 10359 851249
Hayes 966 79381
Holt 4083 3355-2-

Howard 3999 328617
Keya Paha 1034 849 69

Knox 4948 406601
Lancaster 19487 1601340
Pawnee 4090 336095
Pierce 2894 237814
Richardson 7080 58i7-o- 8

Salině ' 7057 5799 08

Saunders 8215 675066
Sheridrn 2259 185633
Valley 2784 228775

Zprávy osobni

— Minule učinili jsme zmínku

ve zprávách místních o tom že

onemocněla matka pana Olšana a

on že byl telegraficky k lůžku je-

jímu povolán Přijel pozdě ne-

boť dříve než jej telegram došel

byla stařenka již chladnoucí mrtvo-
lou Zemřelá byla rodilá z Křetí-n- a

na Moravě měla 65 roků věku

a v Americe byla po jedenáct ro-

ka Pan Olšan odvezl ji sebou do

Ames lowa kdež pohřeb odbývá-t- i
se bude

Do líeun Neb a okolí

Pan J K Semerád započne ty-

to dny kolekcí pro nái závod a

Žádáme tudíž ctěné příznivce naše

aby mu laskavě byli nápomocni

Vyd Pokroku Západu
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50 vzorkových pláštěnek (collarettes) z Irožešinek tuleních kunních
bobřích kolčavových vydrových a perských jež stály od $2500-d-

ř6o 00 budou před svátky vánočními vyprodány po $1750
100 ženských krejčovsky hotovených obleků všech barev s hedváb

ně podšívanou kazajkou jaké

před vánocemi po

Vánoční prodeje výbavnóho zboží
Mužské polo-hedvábn- é bílé neb barevné 25c kapesní šátky nyní

za roc mužské vlněné a hedvábné
šle 25 až 50c mužské hedvábné šátky s vyšitými písmenami 25c
ženské vlněné rukavice bez prstů 25c a kožené kazlečí prošívané
kožešinkou lemované pouze 50c Mužské spodní košile a podvléčky
s vlněným spodkem co posud byly po $100 nyní za 35c ženské

spodní vesty a spodky z jemné vlny byly po $100 nyní 50c

Nej lepší minnesotská mouka pouze za 9Sc a zaručujeme

Í3-9-

černých a hnědých se sametovými

& seal collarettes" též astrakánové

mající cenu od I1000 do $1500
$47?

posud vesměs stály $15 nyn
$7 48

rukavice za 25c 50c 75c a $100

vám peníze vrátíme

Kbelík plný rozmanitých druhů'
ovocných zavařefinek za 29c

Dotré farmářské máslo 12% 14 a
15c Másla tohoto bylo nám za-

sláno z venkova přes 2 tuny a mu-

sí být vyprodáno
Dobré vejce i7#c
Krocany liusy a slepice
masném odboru u nás koupíte

nejlaciněji jakož i všechny jiné
druhy masa a bude to k vašemu

prospěchu se u nás přesvědčiti
nežli jinde koupíte

:- -: BROS
různého zboží na západi

vyřizují se co nejrychleji

Teplé nohy
ptoM kM4bo

y —vřelé srdce
Nohy v tpls hlava v chladu uk

ní itarotaké pHiloví chcete-- li důle-
žitý pokya tento aledovati 0l neopo-
meňte tento tvUn navltfviti velký
larin r prtl-- j naf vrteřoé teplé obavL
Máme téi velký rklad teplch kurraM

krátkých i dlonhch Jakoi I tepiycH
prnuvek
Ženké ínřrovacf atreTÍce ovtr drah

kauřukovými opatkr Jel al poMKt june
prodávali ta 1 00 jtoa njnl mU u

1 00
Mulřká kanvaaové vysoké kumuku tic~

o

každý pytlík téže aneb

3 1b konvička rajských jablíček
za 7%c

2 m konvička sladké kukuřice
za 6hc

iolb ovesné mouky 25c
3 1b konvička žlutých broskví
za iaj4c

10 kusů Armour mýdla 25c
Tucet škatulek sirek 1 oc
2 pytlíčky drobné soly 10c v

Sardele v oleji i hořčici 3c
Sklenice rozmanitého zavařova- -

ného ovoce 10c

Libra rozinek (Muscatel) 6c

HAYDEN
jest největší zásobární závod

PoStOYní objcdnáTky

t

ZnAi kriíoé kamt£ ta 23c

Ženkí jemné plstéoe střevíce 73c

Ženské bobrové tferke koiesiakoa
J

kriiDÍ vroubené 1 25

zolx ÍO a ZDodxro aJL—4 mu ssiÉky


