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— V pondělí večer odbývána

byla v místnostech obchodního
klubu valná schůze občanstva za
účelem úřady o tom jakých kroků
třeba učinit! v zájmu zajištění
podzimních slavností Rytířů

Příspěvky na po-

řádání průvodů schází se totiž

doposud velice pomalu tak že

celkem teprve 14200 sebráno bylo
kdežto náklad na uspořádání prů-
vodů na Jtioooo rozpočten jest
Výsledkem delší porady bylo jme-

nování výborů jež mezi známými
svými příspěvky k fondu slavnost-

nímu sbírali mají
— V útetním zasedání městské

Hojnost zboží módního
Kupy zboží galanterního

Spousta klobouků

Ziiplara střevíců

Ten nejlepší výběr zboží velkonoČního
O jakkosti našeho zboží nikdo nepochybuje

světlo a rozhodli se proto věc vy
íetřiti a sotva Že k domku se do-

stáli seznali Že přední pokoj
nalézá se téměř již v jediném pla-

meni Učinili pokřik a tloukli na
dveře a když spáče ze spánku
probuditi nemohli vyrazili jedno-
duše dveře a plameny za pomocí
přispěchavších mezi tím sousedů
utlumili

— Možná dost že v týdní
slavností Ak-S- ar Ben ových při-

praven bude hudby a zpěvumilov-ném- u

obecenstvu našemu skvělý
požitek Vyjednává se totiž s

operní společností
francouzskou by v týdní tom řadu

představení v městě našem uspo-

řádala Společnost čítá prý přes
150 členů z čehož 42 je hudební-

ků a 45 choristů a kdyby vyjedná-
vání se zdařilo tu by prý k účeli

tomu Coliseum znovu upraveno

Á a o"blek:y
nenajdete nikde lepší Navštivte toto naše odvětví a

se o tom na vlastní své oči

Nešetřili jsme výloh abychom zaopatřili pro vás ty
novinky

Neodkládejte s koupí — mohlo by vás to potom mrzet

Dámských kabátů obleků a módního zboží nenajdete
lepší výběr jak u nás Přijďte se podívat
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or or tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Oinamujt se že v dnech

nejbližších dráha Missouri Pacific

přestane používati dosavadního

nádraží svého na Webster ulici a
- 2e nadále veškery vlaky dráhy té

z nádraží dráhy Union Pacific vy-

pravovány budou Zároveň se

změnou touto přestane se použí-

vati drahou onou ku spojení Oma- -

ly se South Omahou dráhy okru-
žní & místo po této jezditi budou

veškery vlaky osobní mezi oběma
-
místy po tratích dráhy Union Pa--cif- ic

" "-:: '

— Dva čtrnáctiletí klučíci vlou-- v

pali se v pondělí po 9 hodině
- večerní do grocerie R Kulakofsky-'l- o

na 31 a Ames ave za tím je--

- dinkým účelem aby náležitě život

si osladili — a zatím nadrobili s

aotaě pelynku Spozorováni byl

f1 Jhoo raším npJlepSťm přítelem VaSe

sdratí vzhled pohodlí to v Se zá-

leží na raSIrb zubech— sast
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vytáhnuv velký řeznický nůž po-

žádal jej by mu jej Šel nabrousit!

a když tento tak učinil odměnil

jej deseti centy a to bylo posledně
co živ viděn byl Krátce na to

nalezen byl v sousední jedné kůl

ně s podříznutým krkem Smrt

musela býti téměř okamžitou ne-

boť ráaa byla tak hlubokou že

hlava téměř od těla oddělena byla

— Za měsíc březen (prodáno

bylo na zdejší poště za $31529 97
známek poštovních mimo čehož
strženo 13077 31 za zásilky dru

hé třídy Příjmy ve čtvrtletí 31

březnem ukončeném obnášely

{9890551 což je nej větším do-

sud čtvrtletním příjmem v ději-

nách zdejší pošty Zajímavým je
že od r i8oi nebylo dosud jedi
ného Čtvrtletí v kterémž by příjem
nebyl větším než ve Čtvrtletí

předchozím
K vážnému úrazu přišel ve

středu v budově "Bee' na náklad-

ní zdviží Wm Dalton - zaměstna

ný při vojenském odboru Missour- -

ském Týž nakládal bednu na
zdviž když tu tato pojednou na
horu vystupovati poČla a on mezi

podlahu zdviže a strop zachycen
byl Kost kyčelná byla mu při
tom rozmačkána

— Dopisy na zdánlivě česká

jména nalézají se na poště jak
níže uvedeno Kdo se bude o

dopis takový hlásili nechť udá

Že fcyl uveřejněn ve čtvrtek —

Mužské: Kafka J

"J— Ve středu kolem hodiny
večer zemřel po krátké nemoci

klftjao Jan Šerhákl jenž po více
let zaměstnán byl v závodě pekař-
ském p Ant Vašáka Šerhákl
roznemohl se zápalem plic kte-

réžto nemoci také podlehl Ze-

snulý náležel ku Podp Sokolu

Tyrš č I a k Táboru Nebraska
č 4771 M W A u kteréhož

pujisicu uyi ui #auuu ran jos
Veškrna tchán jeho přijel na po-

hřeb kterýž vypraven dnes o 2

hodině odpolední z domu smutku
na Národní hřbitov

— České hospodyně zkusili jste
žitnou a White Swan patentovou
mouku z Clarksonského mlýna?
Zdali dosud ne zeptejte se na ní
v Praze a v Brně u Johna Prose
— Zeptejte se těch kteří ji již
jednou zkusili jakou přednost ji
dávají 151tí
— Ve středu kolem 2 hodiny

ranní zničana byla požárem jedna
z největších budov výstavních bu-

dova dopravní a sice stala se i 8

obsahem svým úplnou kořistí dra
vého živlu Oheň spozerováa by!
krátce před 2 hodinou a vzdor
tomu Že nočním hlídačem ihned
znamení poplašné dáno a že ně-

kolik čet hasičských se vší mož-

nou rychlostí na místo se dosta-

vilo přec nepodařilo se budovu

zachrániti Oheň podporován byl
totiž prudkým vichrem tak že

sotva v 15 minutách nalézala se

celá obrovská budova v jedinkém

plamen vmimo čehož i několik ji-

ných menších budov okolních po-

žárem zachváceno bylo — Budo-

va dopravní byla rozměrů I450X

300 stopách a původní náklad

stavební obnášel £40804
'

společ-

nost pak kteráž bourání výstavy
do rukou svých dostala utrpěla
ohněm tím ztrátu - při nejmenším
na Ji 0000 se páčící —- Při po-

žáru zahynuli též dva' filipínští
bůvoli jediní toho druhu ▼ Ame-

rice jichž cena na $2000 odhado-

vána byla — Jak ohefl povstal

nebylo zjištěno —Pojištění nebylo
zcela žádné

— Zajímavý vězeň dostal se ve

střediťpřed policejního soudce na

obžaloba z opilství Na danou

mu otázku odpověděl že jmenuje
se Geo Burns že béře přítomně
od vlády spolkové výslužné co ná-

mořní kapitán Že d války pro

severnímu poia se zocastnn uaai
též Že při- - výbacba válečného

Vparnfó Phíladelphia přišel o kot

rady zavržen na odporučení práv
ního výboru požadavek policejního
soudce Gordona o I2600 jež mu

prý město co zbytek služného za

roky 1898 a 1899 dluží násled
keře čehož oznámeno Gordonem
že z rozhodnutí tohoto k soudům
se odvolá V dalším povoleny za

utrpěná poranění na špatných
chodníkách výplaty 1(1250 osmile-

tému N Fergusonovi Í50 Wm

Leeligovi I25 W J Boquetovi
ioo Oscaru Dickinsonovi J50

Chas Dickinsonovi a £20 Mamii
Robinsonové Návrh pokladníka
Henningse aDy město rozděleno

bylo ve tři distrikty a v každém

aby jmenován byl jeden výběrčí
starých dlužných daní osob ch
odkázán výboru
— V úterý odpoledne zemřel

na 15 a Howard náhle černoch
Daniel Sublet Týž jel po Howard
na bicyklu a na 15 ul

"

pojednou
seskočil a na chodník se posadil
v několika pak minutách svalil se

mrtev k zemi Dle dobrozdání
lékaře spůsobena smrt vadou
srdeční

— Dr A P Johnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovějšími
a nejdokonalejšími nástroji a zaří-

zením Zuby trhá úplně bez
bolesti tf

— Smrtelných popálenin utrpě-- 1

la v pondělí odpoledne 3letá dce-

ruška Ant - Olesona na 36 a

Seward ul bydlícího — Děcko
hrálo si v přízemku se sirkami

při čemž šatečky na něm se vzňaly
a než matka křikem děcka přivo-
laná na místo přiběhla nalézal)
se již šatečky v jednom plameni
Lékaři prohlásili popáleniny za
smrtelné

'

„

— Jak nám bylo sděleno ne

zavinily oheň v bytu manželů Ve

lehradských nedaleko Centre ulice
děti Vysvítá to již z toho že
oheň vzniknul v zadní místnosti

neobydlené a sice u samého stro
pu kam žádné dítě dosáhnout!
nemůže Oheň spůsobil jen malé

škody jak na domku tak na ná

bytku Vznik ohně toho se nedá

jinak vysvětliti než že z venku

nějaká jiskra zaletěla na strop
zádní části domku

— Nikdy připálený nikdy
nikdy tvrdý není ale

vždy čerstvý a chutný jest chléb

svatojanský u Čermáka v lékárně

13c libra 45?
— Příští neděli sebrán bude od

dramatického odboru Těl Jednoty
Sokol pěkný divadelní kus "Ne-

vinní vinníci" či "Omylové svě-

tem vládnou" Je to kus velice

zábavný a poněvadž jsou úlohy
vesměs v rukou osvědčených ochot-

níků slibuje provedení jeho tu

nejpčknější zábavu návštěvníkům
Kdo chceš stráviti příjemný večer

neopomeň se v nedčli dosiiviti do

Sokolovny kdež se pobavíš a na-

směješ do sytosti
— V úterý zahájena byla jarní

práce pouliční a sice prozatím
vzato do práce 35 dělníků rozdě-

lených ve čty ry party j edním z

jmenovaných formanů jett pan
Ant Sadil

—' Otázka vykoupení vodárny
zdejší městem odložena je radou
městskou až do července kdy stá-

vající smlouva mezi vodárenskou

společností a městem vyprší tak
že bude se moci v ohledu tom něco
učiniti nechť si je to již vykoupe-
ní vzájemným dohodnutím či

pomocí zákona V

každém z obou případů však dle
náhledu návladního městského
budou muset potřebné k tomu

dluhopisy znovu k odhlasování

předloženy býti
— SamovraŽdu podřezáním si

krku v návalu šílenství spáchal
ve středa odpoledne v prázdné
kůlně na 31 a Ames ave George
Kastens Týž nalézal se již po
několik týdnů v ošetřování v

Emanuel - nemocnicí nemaje v

hlavě jaksi všechno v pořádku a
ve středa kolem 4- - bod podařilo

bylo

— V pondělním plenárním za

sedání rady městské rokováno

bylo o Hascallově návrhu by k

odhadnutí vodárny za účelem vy
vlastnění vzat byl nestranný ně

jaký inžinýr kterýž však by odně
kud jinad býti musel a výsledek
byl ten že návrh převážnou větši-

nou na stůl položeu Patrně byla
většina toho náhleduže "neradno
nám v Němcích hledati pravdu" a
že v Omaze právě tak dobré inži

nýry máme jako kdekoliv jinde
V téže schůzi usnešeno prodati
dluhopisy dlažební jež v obno
sech I50 obecenstvu k rozebrání

nabídnuty byly jedné východní
firmě bankovní a podobně učiněno
bude 1 s dluhopisy kanálními

— Lhůta ku opatření si zná
mek pro psy prodloužena byla do

15 dubna kdy antoušek městský
započne s chytáním všech psů již
známkou o zaplacení předepsané
daně svědčící opatřeni nebudou

— Kťrd mouka íe jest nejUplít
Nu Wilberski Zwoniíka a Aksami
ta To se vaisl

— V minulém Čísle nedopatře- -

aím uvedeno že na 12 a William
udála se tři další onemocnění na

isypky Kdežto státi mělo: na ne-

štovice Onemocněli tři hoši dí
a

Johnsonové kteráž praním pro
lidi se živila 10 13 a 16 roků
staří a nemoc je prý takového
rázu že ta nejpřísnější karanténa
bezodkladně nařízena a zároveň

kroky učiněny
"

by dalšímu šíření

nákazy se předešlo — Kde hoši

nemoc si ulovili je pro zdravotní
úřad " záhadou neboť s nikým
kdož by nemocí tou trpěl se ne

stýkali Okolí' v němž nákaz 1

vypukla vyniká nejenom nezdra
vou polohou ale i velkou nečisto
tou a proto také značné opatrno
st} je nyní zapotřebí aby nákaza
větších rozměrů nenabyla

— Rytíři sv liří činí pilné pří

pravy ku svému výročníma plesu
kterýž dne 12 května v Národní
síni p H Vávry pořádán bude

— V pondělní schůzi oolireiní
a

komise jmenováno bylo 6 nových
policistů a zároveň náfízeno umí
stění dvou nových schránek po-

žárních na 32 a Gold a na 29 a

Arbor ul

— V sousedním Council Bluffs

přišel v pondělí odpoledne k váž-

ným popáleninám Henry Austin a

sice stalo se tak při výbuchu
kamínek na nichž

večeři si vařil Zvláštním při ne-

štěstí tomto jest že minulého léta
manželka jeho týmž spůsobem c
život přišla a dčeko jeho tou mě-

rou popáleno že na životě je za-

chovali se nepodařilo

— SamovraŽdu zastřelením spá-

chal v pondělí kolem 10 hodiny
dopoledni Siletý W A Beckwith
a sice zastřelil se ve přístěnku ve

Withnell bločku kdež s rodiči

bydlel- - Mnvoia ~: jeho
: nalezena

as za 20 minut matkou jeho které
zdálo se jako by bývala tlumenou
ránu střelnou slyšela a proto pá-

trání zahájila Beckwith trpěl již
od podzima zádumčivostí a má se

proto za to že v návalu této

spáchal

— Za mříže pro smělou kráďež

za bílého dne dostal se v úterý
černoch Will Johnson Týž ukrad-

nul totiž v pondělí o polednách z

expressního vozu před budovou
"Bee" stojícího bedničku v níž

23 zlatých hodinek a 30 stříbrných
nožů se nalézalo a lupem poda-
řilo se mu uoiknouti vzdor torna
že krádež' spozorována a as tucet
osob za prchajícím se pustilo

UIILÍ!

Postarejte se o to by byly
v dobrém pořádku než bude
pozdě

(

Celt chrup nm
Nejlepií chrup 759
Zlat? vrek kar 500
forveliDov trriek 400

Zub? trhají # bří bolrati Plyn pouti- -
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Za přířlnou slibování snížili jsme ce

nu veškery obuvi na ceno nebývalou
Cena kterouž nyní požaduleme jest
Souže nepatrným úlomkem eeny tkutetné

prodáváme 9300 obuv za
98 ctfl a některá betky dámské za SO ctQ
V&e jest zbožím novým a Jak kost jest
tou nejlepáf
Ptejte se sa saícfco íeikcLo prudaíe

Antona Bflka

C J CARLS0N 107 So 16tb Str
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Sbor Hvězda Nové Doby
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9 sobolu 38 dubna ipoo

t líni p J W Hroeha
PKatap maji jen traoi bcaU '

tWNijbpiltdtttrka otdríi cenu
tktottnou ktíknoteu vdj

KUd' d™ "ejhř pNnM sabon
aatMtek lásUrkr v obálce

O pU noci podáTinr budou cbutoá
sakoaky

O alloa liba to a výtetson kaď
ba iM plné mlht postará

"totiž kolemjdoucími právě v nej
Jepším když kapsy cukrovinkami

si plnili a proto také přivolaným
vozem policejním na stanicí beze

všech dlouhých okolku dopraveni
Oba ku vloupání do krámu se při- -

em1L "'í' ?f-!í-
- V

'

i
- —— Znalci výtečného moku

všeobecně že tákové pivo
jako čepuje Henry Vivra ve svých
iiostincfch na rohu 13 a Williams
a 15 Williams nelze nalézti y

celé Praze Není tudíž divu že
živnost jeho denně vzrůstá a ho-

stů vždy jak by nabiL Vejděte k

a posilněte se tf
- —- Před soudcem Bakerem za-

hájeno v pondělí přelíčení s S C

Burlingimem pro účastenství v

kterýž paděláním pod-

pisu na jedné smlouvě kupní byl
'

provedeni Burlingim usazen bý- -

- 'val v Seward a jak v žalobě se

tvrdl spolčil se s jistým J Johns-- n

za tím účelem aby jistého

Henry Moore-- a o I1300 otáhli

Johns vydával se totiž za Petra

Bullera kterýž kdesi v západní
'£ásti okresu Seward i6oakrovou
y farmu vlastníti mil a kupní smlou-

va na tutéž skutečně také pod-
epsat Nejlepší při švindlu bylo
vto že kupec ošizen byl dvojnásob-'-n- í

neboť podvodným prodavate-'~le- m

prodán mu vlastně pozemek

3cterýž ve skutečnosti ani neexi-

stoval- —
— V krajském soudě spolko- -

- vém projednávána jest přítomně
- žádost věřitelů o jmenování správ- -

xx konkursní podstaty pro nejmlad- -

- "Si z pivovare zdejších Nebraska

:_Brewing Co a žalovaná firma

požádala v pondělí o přelíčení
_ oroínL

V

- — - -
„

"pondělí zemřel po nemoci
- sotva několikadenní Richard Carr-íe-r

příručí kasír a dlouholetý vý-plat-

Omaha National banky —

Týž vstoupil do služeb banky oné

před 30 roky a považován byl

právem za jednoho z nejlepšícb

výplatčích v SoustátL V oboru
- padělaných peněz a co znalec

písma byl autoritou jakéž na zá--#

padě rovno nebylo '
'
— Příručí šeriía Tom Flynn a

Joe Sherry zachránili v neděli

kolena pslnoci rodina Claus Pahla
--£í§ 155 20 uL před nhoře-ní- m

Vraceli se z jakési obhlídky

Ukáyi tu pojednou spozorovali v

jdomka Pahlově jakési nápadné

lebky kterýž 6}4 uncemi stříbra
nahražen byl Že na jedné straně
hrudního koše pouze tři žebra mu

zbývají Že páteř v rovnosti ocelo

vym rámem udržovaná jest a ze v

těle jeho 1 3 nepřátelských kulí se
nalézá ' ~

jelikož veškeré tvrzení
své úřadními dokumenty dokázal

byl soudcem propuštěn na svobo
du — Burns nalézá st na cestě
do Denver k jediné své dceři
— Minulé středy byla provede-

na organisace českých hudebníků

přičiněním p St B Letovského
která slibuje velký úspěch české
hudbě Cechové jsou od dávných
dob známi co národ hudebníků
každá větší osada Česká i zde ve

Spoj Státech se honosí českým
sborem hudebním z nichž některé

pcžírsjí velkého věhlasu jea uiy
zde v Omaze neměli žádné čsské

kapely Jak se zdá bude nyní
tomuto nedostatku odpomoženo
neboť organisace hudební vc stře-d- u

provedená slibuje býti v tomto
ohledu úspěšnou jak vysvítá z

následujících přihlášek Do se-

znamu členů se nechali zapsati co

první houslisti: St B Letovský
J U] Kubát Jak Mareš Ed Ku-

čera a Jan Mašek Co druzí hou-

slisti: Kar Hrdlička Fr Janák
F S Fiala Kar Havlíček Fr
Svoboda a St Letovský ml Alto-violis- té

Rud Fibinger a Vác Sou-hrad- a

Violončelista Jaa Janák
flétista Jan Svoboda fagotista A

Kořisko Klarinctistč: Ed Hav-

líček V J Křížek á V M Chvá-

la Kornetistá: Kar- v Nepodal
A Eliáš a J R Fiala Horni&té

Jak- - Dvořák a Jan Brázda Troro-bonis- té

V Chvála a Ant
"

Jakl
Basisté: Jan Procházka Ant

Steiger Kar Kubát a Fr Sefer
Bubeníci Ed Reich z Jak Kou-

sek Jest to tedy mnohoslibný
začátek neb sbor sestávající z 32
hudebníků z nichž všichni jsou

již více méně vycvičeni může to

cvičením pilným přivésti v krátké
době ku znamenité dokonalosti

Každé středy bude odbýváno cvi-

čení v Sokolovně kdež se mohou

ještě další členové přihlásiti v

bytu p St B Letovsaého příští

soboty nechť se ku zkoušce dosta-

ví ti z mladších hudebníků kteří

o přijetí do sboru se přihlásili
nebo ještě přihlásiti míní aby se

jejich spůsobilost a stupen doko-

nalosti vyzkoušeti mohl —Jen vy-

trvalost Čeští hudebníci a zdar
Vás nemine -

— Město naše konečně zmohlo

se na nemocnici v níž onemocnělí
nemocemi nakažlivými ošetřováni

bi'dou a sice stalo se tak koupe-
ním 15 akrů půdy a příslušných
stavení na západní Center úl té-

měř dve míle od ' známého parku
Ruserova Majetek onen kou-

pen byl ve středa městem za

ti 800 tak že z povolené radou k

tomu účeli (umy ještě f 200 na

úprava budov zbývá
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