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— Ve středu byla v Mondově

siní n Harney ulicí zahájena
konvence obchodníků hospodáN

ikými stroji jichž se sešlo 250

Mayor Moores je uvítal pěknou
řečí ničež přikročili k projednání

svých záležitostí s vyloučením

veřejnosti

--r Znalci výtečného mokli"

všeobecně' že takové pivo

jako čepuje Henry Vávra ve svých

nlínill anWXa!n4

neobyčejné místo ku koupi
dobrota a ceny

Tak naf příklad—tu máte stři3TÍct

který se prodává všude" v mésté za

$500 — pravíme $500 — nazývá se

"Dry Sox" — Všimněte sl vzorku v

našem okné výkladním na 15té ulici—

cena kterouž zaplatíte Je pouze $550

Chceme abyste řekli že Jest to ten

nej levnější "střevíc za tu cenu ze všech

To Je všechno
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'ékdrné flm fiórmdka

v tisle 1266 jii 13 ul

'': NUi WiManu

ftdez lze veškeré naše záležitosti
'

vyřizovat!

CSXÁRNA POKROKU ZÁPADU

' aléíá se ví 509-5-1 ljli I2nl

MASNY KRAM

M již stran? mSsta vlastní krajan

Í7V F KaixioI
ř glslo 1244 ji&ni 13 ul

Wetvětší zásoby masa vSeho druhu
nitek salámu ftunek a vůbec Tšebo co

o)mi tento spadá

Cny levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Nastolení úřadníku zvole

Jených na příští rok loží Jan Hus

tis 5 Rytířů Pythiových oslaveno

bude zítra večer v Národní síni

ňři kterýchžto obřadech budou

přítomni též úřadníci loží aogli

ekých Po skončení uvádécích

břadů proveden bude bohatý

program jejž v minulém čísle

jsme uveřejnili načež nastane

volná zábava Doufáme že kra-

jané naši slavnosti této účastní se

v počtu nejhojnějším poněvadž
každému jest známo že zábavy
lole Jan Hus dlužno řaditi mezi

aejlepší v našich kruzích pořádá-a- é

Dlužno ještě podotknouti

ie program zahájen bude přesně
s-- 8 hodin večer a pokraČovati se

v ořm bude dokud nebude úplně

vyčerpán

-7-- Ačkoliv jest již téměř polo-

vic ledoa přece jest počasí tak

pěkné jako málokterou zimu

Slunce mezi dnem pěkně přihřívá
o enřhn Hoaníl ani poMichy

Uhlířům ovšem mírná zima pří-

jemná není z čehož náš lid mnoho
i nedělá naopak jest tomu

že nespálí tolik uhlí jako
loni Všem lidem pánbiček za

chovati se nemůže

—- - Všichni ti kdož dosud jsou
dlužni menší neb větší čistky bý

salé hrmě Svačina Bros tímto

jsoa důrazně vyzváni aby dluhy
své co nejdříve vyrovnali Kdo se

v brzku nepřihlásí a nezaplatí
neb aspoň neudá kdy zaplatili
líní bude zažalován a pak nechť

si následky vzniklé připočte sám

$43 J a P Svačina

— Minulé úterý vzdal se ho

stinské živnosti p R V Miškov

ský jenž asi před rokem převzal
hostinec po p J Havlíčkovi jenž
slézá se přítomně 1 manželkou

svou ve staré vlasti aby tam své

zdraví upevnil Hostinec po p
Xfiškovském bude nadále říditi p

Jindřich Vávra majitel hostince

aa rohu 13 a William a na rohu

15 a William ul Bude tudíž p
Vávra říditi nyní hostince tři

Přejeme p Vávrovi mnoho zdarul

' — Sladovníci okresu Douglas
: Budou pořádati velký maškarní

ples příští sobota v Sokolské bu

dově Jelikož jest to v české síni

a ve středu české osady lze před-

pokládán že měli účastníky bude

též hojně našich krajanů hlavně

pak mládeže která ráda si pro-

skočí a nžije příjemný večer ve

síra tanečním Vstupné k tomuto

pleso obnáší pouze 25 ctů pro
soba

Originál Bmdweiser — pravé Bu- -

Cjovické — stále čerstvé na čepu
s Národní Síni Zkuste bo a jistě
' po druhé jiného chtíti nebudete

Korbelová vína a kořalky stále též

a skladě dtaitf
— liěstská rada přijala ve

sesazi odbývané v úterý resoloci

jstpatif s Boery jejíl opis byl
aasláa senátorům Masonovi z Illi-sto- is

a Pettigrewovi z Jižní Dako--fj

Dále přijala ordinanci týka-j- f

se obecního vlastnictví vodár-m- f

pl odkázala ku prozkoumání

sýbora pro basičstvo a policii
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— Stále si naříkáme že mezi

Američany nejsme mnoho známí

avšak není to pravda dnes večer

na příklad v divadle Creigton bu

de tančiti sl Emma Housková se

svým bratrem tak zvaný "Cake

Walk"

£právy spolkové

Členové Jan Hus Lože Č 5 B P

jsou důtklivě žádáni by zítra (13

ledna) dostavili se nejdéle v 7:30

hol do spolkové místnosti pone

vadž slavnostní program započne

přesně v 8 hodin BSláma Vřv

Podp sbor Sokolek TjrS í I

odbývá svou schůzi v neděli dne

14 t m v sírii p lana Hrocha

Jest žádoucno by se Členkyně v

plném počtu dostaviM
V - Stasie Benák taj

Darebáci

Před několika tdnv došel nás
— - — — v

ze bchuyler následující aoni
Žádal bvch Vás zdali vám co

známo o této spoličnosti jejíž
adresu Vám zasílám Byl jsem

žádán mnoha zdejšími krajany
hvrh hleděl tu věc vvšetřit Lidé

od té soolečnosti zde přijímali ío

tcerafie že dle nich zhotoví veike

oodobiznv a ovšem přijímali 1 plat
ale teď není slyšet ani o nich ani o

podobiznách Psal jsemjim
sam

ale nedostal jsem odpovědi'

Ustčk~který - jsme-oMr-že- ivb

objednávací lístek Pražské malíř

ské společnosti kteráž měla mít

svůj atelitr na 17té a Ashland

Ave v Chicagu Dopsali jsme
hned do Chicaga o zprávy ohledně

společnosti té a když jsme kolik

týdnů marně Čekali psali jsme
minulé ttfden poznovu Tento

j j m

krátě obdrželi jsme odpověď kte

ráž ale nebude valně potěšitelná
našemu tazateli a jiným neboť

zní iak následuje:
"Pražská malířská společnost

učinila úpadek Majitel se odstě

hoval a zaDomen il nechat svou— a

adresu''
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Veřejný notář

prudW uniDMlimi nmiHek
niv ixiJUtéiil prvU nttoi i n lt o ole-llMví

t pnleťnlt Jakol I vleobOjr prtado
1 i

K"OM D8 nad Btmih i'mh N'loDl Rank

tj- -t KOUTH OMAHA

Iíkůva5dtlní

BrHřínýml dfky cítíme e povln-o- y

vřťm tlm pftnftm kť-- ve

vzaroé ochoty iluíeb svých pH

plna v tobolu dne 6 ledoa

tám řnoali st nálev
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však jednou když nikdo doma

nebyl sebral veškeré cenné věci
1 uprchl Zdejší policie chlapíka

apila a co důkaz jeho vioy po
znal na něm Gillan své vlastní

Šaty jež mu ukradl Mimo to se

však policie ještě dověděla že

Boyce jest vojenský sběh a proto
ho tak lehko nepustí

Podp Sokol Tyrš éís I
— Majetek daním podléhající

byl konečně v městě odhadnut na

$35693587 z něhož má býti

placeno 25 promili čili pro- -

certa což pro tento rok vynese
asi $892339 skoro o $19000
více než loni Je tedy naděje že

se v tomto roku bude na výdaje
městské peněz dostávali

— Vrchní návladof Smyth za

dal žalobu u okrskového soudu

naproti dríze Union Pacific pro

porušení předpisu železoiční ko

mise ohledně poplatku za dovoz

dobytka Na ostatní dráhy bude

podána podobná žaloba až jak

touto první okrskový soud naloží

Státní komise ustanovila aby

dráhy braly poplatek z kár bez

ohledu na váhu kteréžto nařízeuí

si nyní dráhy změnily a berou po

platky zase dle váhy

uspořádá maškarní ples
— Město naše ač není Žádným

veleměstera iest přece v mnohém

ohledu městem velice zajímavým

Omaha na příklad leží téměř ve

střelu Spojených Států Dráhy
z našeho města vedou přímo do

všech hlavních měst Soustátí
Omaha jest blíže San Francíska o

227 mil než kterékoli jiné město

na řece Missouri Omaha jest

největším severozápadním městem

Spojených Států V Omaze jest
středisko třech hlavních íelezoič

nich systémů Union Pacific Bur

lington & Missouri River a Fre

snont Elkhorn & Missouri Valley
Dráha Illinois Central mající
délkv í000 mil zahájila obchod

Omahou od 1 ledna 1900
Omaha jest nejzdravějším městem

ve SDoieovch Státech Omaha

jest město škol a kostelů

Omaze nalézá se největší tavfrna

na celém světě kde dobude se

ročně z různých rud $22000000
Překupní obchod loňského roku

obnášel v Omaze $66000000 a

cena zhotovených zde produktů
obnáší $115000000 V Omaze

nalézají se jatky jež jsou co do

velikojti a rozsahu druhé na ce

lém světě V jatkách omažských
zabito bylo loni 4000000 kusů

dobytka a cena těchto výrobků
obnáší 480000000 Omaha na

lézá se v nejúrodnější krajině
celých Spojených Států

dne 20 ledna 1900
— Nová školní rada zvolila vy

šetřovací výbor který prozkoumali
má kontrakty staré Školní rady
přesvědčili se co je pravdy na

pověstech o úplatnosti některých
členů Školní radové Cowie

Sears jsouce předvoláni před vý

bor zdráhali se odpovídali na

otázky jim kladené tázajíce se po
obžalobě Předseda vyšetřovacího

výboru Barnard dokazoval pá
núm radům že výbor nemá jiný
účel než vyšetřot ací a jestliže
pánové nechtějí před ním vypoví-
dat! že si tím dávají svědectví

viny Na to však oba nedbali

nýbrž odešli avšak rada Hess od

povídal na otázky mu kladené Z

jeho výpovědí jest patrno Že se

děly ve Školní radě nějaké ne-

správnosti svědčící o uplácení
výboru Hlavně se tu jedná o

smlouvu na dodání záclon pro tři
nové Školní budovy kterýžto kon

trakt byl zadán jedné firmě chi-

cagské o nějž se však též ucházel

jakýsi 'agent z Chicaga jménem

Cúiniquay Ten podplatil členy
Školní rady Hesse Searse a

Ire ho ale kontrakt přece nedo-

stal Ten pak způsobil poplach
jehož následkem jest nynější vy-

šetřování Jsa povolán před vy-

šetřovací komisi dosvědčil tu Ie
dal Školnímu radovi Hessovi $40
Searsoví s Ireymu po $25 s
Cowiema nabídl $40 Na zákla-

dě této výpovědi byly na vlečky
čtyři vydány zatykače a páni rad-

ní budou pohnáni před 'soud pro
úplatnost Podobných stížností

jest ještě více ale až posud ne

jsou tu důkazy tak makavé jako
jest tento v případu záclon

v síni pana Jana Hrocha

Prodáváme Bfjltpftí Ohio ahlí
za f700 tnaa Jsplter kotové

ltsa Tito dra draky
jsoa pcjleplí t trkakasto aia
Hald A Blee C§ jíí 16 z)
Tclefoa 123 llJt JCta
ft Pejletoa AtiC TeU ja ltr2

obdržíte vždy nejlepSÍ a nejlevnčjšf

hostincích na robu 13 a Williams

a 15 Williams neize naiezu
celé Praze Není tudíž divu Že

živnost jeho denně vzrůstá a ho

stů vždv iak hv nabil Vejděte k
4

němu a posilněte se tí

— Nynější mayor nesouhlasí se

zakoupením hlasovacích strojů již

oro iarní volky Nemá ničeho

proti 9trojům a přeje si jejich za

vedení avšak obává se že použí-

vání jich není v souhlasu s nyněj-

ším zákonem a volba provedená

stroji že by mohla býti za neplat
nou prohlášena Přeje si aby
bvl dříve zákon doplněn v ten

smysl by používání volebních

stroiů bvlo pak zákonitě uznáno

— V Paxtonovu hotelu se od

nějakého času ztrácely různé věci

jak majiteli hotelu tak 1 hostům

V úterý večer byl náhodou přisti
žen posluha Pierce v pokoji jed
noho hosta kdež neměl co dělati

a byl zatčen Při prohlídce je10

obydlí bylo nalezeno asi za Í500
rúzoveb věcí z hotelu ukrade

ných

— Dr A P Tohnston zubní

lékař 1404 Faroam ulice opatři
svou pracovnu těmi nejnovějším
a nejďokonalejšími nástroji a září
zením Zubv trhá úplně bez

bolesti tf

— Dopisy na zdánlivě česká

jména nalézají se na poště jak
níže uvedeno Kdo se bude

dopis takový hlásili necbť udá

že byl uveřejněn ve čtvrtek —

Ženské: Mekricka P — Mužské:

Bartušek C Hanzal J Marek

J Yebinek (Jelínek?) A K

V Minulém Čísle stala se chyba
v ohlášení že český právník pan
Kubát přestěhoval se do čísla 22

Mělo státí do pokoje číslo 23

— Ve výroČDÍ zprávě policejoí
soudce Gordon udává proč pří-

jmy z pokut za přestupky ulože- -

Ttých jsou letos' malé Proceřilo

přestupníků zákoia jest stále
menší a pak soudce Často hnut

jsa lidskostí pokutu odpustí V

roce předcházejícím vystoupil ob

nos za pokuty výše značné neboť

obnášel přes In 000 ale to se

stalo prý jen tím že během vý

stavy zde byl značný počet leh

kých ženštin které byly pravidel
ně pokutovány jinými slovy
řečeno nevěstky ze svého řeme

sla skládaly pravidelný poplatek
na podporu našich skol

--— NezapomeSte na den sobot-

ní dne 10 února v kterýžto den

uspořádán bude skvělý maškarní

ples v nové síni Sokolské Těl

Jednotou Sokol Nejskvostněji
prémie nejlepsím maskám o nichž

dosud v Omaze nebylo slyšáao

— Čím dále tím více to vypa
dá jako by náš bývalý okrskový

písař Albyn Frank měl býti za
vřen do škrympitálu pro to že
mu za nehty uvázly peníze které
mu nepatřily Za měsíc prosinec
nezaplatil asi f900 služného svým
podřízeným úřad o ík Cm a ti ho

nyní chtějí žalovati Jeho ručitelé
se vymlouvají že za služné ne-

ručili nýbrž jen za peníze okresu

náležející a nechtějí tedy nezapla-
cené služné nahradili Mimo to
nesložil Frank účty 1 příjmů jak
zákon vyžaduje a okresní komisaři
se radí o to že jej dají zatknoutt
Ve schůzi okresní rady příští so-

boty má býti rozbonuto jak s

Frankem naloŽiti

— Ji 0n se řekne lee ta neb

tna mouka dobrá Ale nejltpll jest
WUberski ZvoneUta a Aksamita

— Ve středu byl spolkovým
soudem odsouzen na pět roků do
káznice a ku pokutě 1 100 Wm

Miller za oloupení pošty na Far
Dam Spáchal víak též podobnou
loupež Merva k témuž se při-

znal a obdržel i za tentýž zločin

stejný trest Miller pravil že

když vyšel z káznice minulého

jara nemohl nikde obdržeti práci
lidé se mu vyhýbali s jím pohr
dali tak že musel opět krášli

— Mléka! Gillan bydlící mezi

Albright a Avery přijal nedávno
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