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reg
Nvěb

VJzdinro narní vvtápěnl Uéhetn dal

šího týdne bude moci být budova

již odevzdána svému účeli — Do IÍl
i

I

nemocnice přijela tento týden slč

Llzzie Musilová z Touhy Neb

Propuštění byli pan Kcprta sl

Od 7 lirwilwtí do í Icdiui (lailrio ilil
kažMiiiu kdo 11 líilN koupí za $250 £orc

II VÍCÍ5 li ai

ZvIiíAtní hoiivciilrdilmo tomii Jpvl

kdo koupí za $300 a více Ln
Pivo a lib vyjímaje "fl

Emma Čechova přijela sem na
krátko zLeitfh

Joscl Šiíráock 1 manželkou z

1'regue byli zde koncem minulého

týdne Pan Šafránek jest bratrem
našeho mladého hodináře a zlatnl
ka a má v Prague obchod ve smi-lené-

zboží 1 nábytku

Nový okrasní komissf Josef K

Sobota byl již odpřísáhout do
avého úřsdu jsa zvolen na do-plně-

lhůty již nastoupil Či mil

ntstoupiti hned po zvolení

Starý Zentmycr policejní aoud-

ce se vzdal avého úřadu jelikož
rnayor mu nechtěl neduti soudili

při pro zsbití paní Wáchové drá-

hou U V

Městské Školy budou míli dva

týdny prázdnin o avátcích

Vánoční výklady zboží budí Ž-

ivou pozornost v této době

Kdo chceš pěkný vánoční dárek

neodkládej objednat! sobě špen-

dlík jehlici do klobouku knoflíky
k manšetám aneb přívěšky k ho

Hspotilová z Dakoty t dvě jiné

pacientky
— lak minule jsme již oznámí

li byli ve Bchuylcr pokutováni J

Glynn F Peterson atrojveda
konduktor vlaku kterýž před ča Mvák k lěsem usmrtil krs soku pí Vácho

e!

o

lede
vou Oba odsouzsni k pokutě I50
a zaplacení útrat sudím V W

Sutherlandem jehož mayor měita lig Jíwllní ěeŠlí obchodníci lihovinami ro Np Ht rel

1232 So lílth 8t0nmliaNcb: Kjmenoval zvláštním soudcem v

dinkám se svojí podobkou F 11

tomto případě na základě protestu
městského právníka Že pravidelný

pol aoudce Zentmayer jest zá-

stupcem dráhy U P má od téže

volný pas a va vynesení rozsudku

byl by stranným Nyní však celý

Kameny uilctilSvoboda může v tomto oboru
obalouliti důkladně a rychle Ne- -

Draváodkládejte však 1 podobkami V :i
soud prohlášen neplatným 1 toho

pátek mna najdete v unwood
ostatní Čas zdedůvodu že pouhé přísežné udaní

k mayorovi není závažným 1 tudíž
I farrv McCord pronajal svůj ho

rozsudek zvláštního aoudce jest tel a bude prý ae stěhovat do Ca- -

lifornie
Paní Dohmanová byla odvezena

Meleme tisíce buŠlu žitsQ
osle české zákszníky každý id
NemůŽete-l- i pfijíti do našeho ml

na pošlete nám la 35 a my de?
me vám l o b Ú P nádraží z)

100 liber čisté Žitné mouky v 1]

vých dvoubušlových pytlích oí
nich Dopište si na I

JENSEN & HATT #

I7m3kdt Daonebrog N

do Omshy za příčinou léčeni

uchránil tonoud Huti V pátek
dne 17 listopadu o půl 6 hodině
večerní ubíral se pan František
Domel lířcdník fiditelství stát-

ních drsh v Praze na lov ryb v

Chuchli Náhle zaslechl pod
hrází úpěnlivé volání o pomoc a

když přispěchal k místu odkud

pokřik vycházel spstříl ve vodě

děvče jež bylo blízko utonutí
Dívče totiž aešlo po uzounké
stezce na regulační hrázi až k hla-

dině Vltavy z níž naplnilo putnu
vodou pak ae ubíralo touž ce

tou zpět Na příkré hrázi ztratilo
však rovnováhu a převážilo ae do

leky Naplněná putna stahovala
děvče ke dnu jen včasnému při-spě-

p Dcmela lze děkovali že

děvče bylo zachráněno před

W I fliffírini po dobu své )a
ho výprodeje bude vypravo-

vat! povoz k Železničnímu mostu a

neplatným Oba zřízenci byli opět
okamžitě zatčeni a dáni pod záru-

ku I300 Případ jejich bude

znovu projednáván dne ij pro-

since

— Stále a stále vzrůstající příz-
ni dfivřře venkovských i měst-

ských odbérstel těší se velkozávod

lihovinami p Víc Schneidra v

č 133a již 13 ul Omaha Od

Schneidra každý rád koupí pooě-oěvad- ž

ví že dostane věc spolehli-

vou a dobrou Zvláště teď před

zdarma sem i tam převážet! od- -

kupoíky své z Iiutler okresu
i

u' 1Možné prodloužení dráhy bur- -

Dr A E Waflingtoniké budí značný zájem zde
i v okolí Nevíme vlak budo-l- l z

toho mračna pršeti český lékař
1 :'Těl led bokol bchuylcr odbý f 4

svátky dochází obrovská síla ob
V ASHTON NEB Vvá ve středu schůzi v níž odbývá

e volba úředníků

Pěvecký sbor Lumír rozhodl
Úřadovna v Ashton lékárj

Na požádání poslouží avědomj

jednávek z venkova jež jsou bez

odkladu každého dne vyřizovány
a že získává si závod ten chvatné

a oprávněné pověsti oblíbenoiti
toho důkazem jest následující do-

pis jeden z mnoha aet které

neodbvvití více zkoušek v tomto
víem krajanům z blízka f z J1

měsíc! k vůli vánoční práci již
viaste Krajane v okoii ťarw

jaou Členové vesměa přetíženi mohou ao na něho úplnou dův
Ncmuiíioli míti zrovna teď

ksždotýdně pan Schneider do rou obrátili

Cí vW&di l laskayéma foMihgoIí!

Chtíce ae přesvědčit! na jak
dlouho máte předplaceno na V Z

potřebujete pouze přihlédnout! k

adrese kde vedle Vašeho jména
naleznete znaménko značící měsíc

jakož i rok kdy doba Vašeho před-

platného vyprší Dále žádáme
naše ct příznivce pakli není jich
kvitance správná aby nám to co

nejdříve laskavě oznámili x

větší fotoirrifie počkejte až si vy

— Ernestu Whlttemorovi mla-dém- u

farmáři blíže Ikatrice bydlí-

címu utržená byla předmin úterý

pravá ruka strojem di loupáni
kukuřice

— Cestující jed Orraha Hro II

C McKclvic dlící právě aa co-tic- h

evých v Lincoln spáchal

pokus sebevrsždy v hotelu Ksysl
Požil velkou divku opia minulou

středu v zoufalství nad zklamanou
lávkou

— V lieatrice podána byla na

policejním loudi žaloba proti

princípálce tamních obecných
(kol kteráž oemilosrdoě zlrcitala
ve Škole malého ayoka pí Wm

Klliottové Školní rada pomýšlí

propustit! ze svých služeb kli'
ckovítou pfcditivcnou
— V Oxford usmrcen byl před-mi- n

úterý ráno piroilrojem dráhy
Uurlingtonské dlouholetý zřízenec

téže dráhy Jot Hekman Jedna
noha a ruka byly mu ujety a

vnitřně pormřn Uk vážně Že za

několik hodin zrsnční svému pod-

lehl

— Všeobecné přckvspcnf způ
sobíl v HastinKf pří projednání
pfípadu liudnekova nález poroty
kterýmž Dudaek uznán nevinným
Jak svým časem zprávu jsme při-

nesli zastřelil Uudoek nad mrtvo
lou své matky svého ivakra a

vážné zranil několik jiných pří

tomoých

— Z Lincoln Neb st oznamu-

je: V sobotu vtícr firma nedaleko

VVj more stala se dějištěm atraioé
rodinné tragedie James McCartby
dopustil se zde hrozného zločinu
zabiv svou manželku sekerou Po

té střelil se do blivy tak silní ie
zůstal okamžitě mrtev Dostavivší
se koroner prohlásil že pokusí se

zjistili co bylo příčinou hrozného
rodinného drama

— Z Valentine Neb Hegistrát
zdejšího vládního pozemkového
úřadu Jamea Tettijohn byl rozka-

zem presidenta Roosevelta avého

úřadu zbaven protože bylo doká-

záno že prováděl různé podvody
s pozemky Ačkoliv měl hájit!

zájmy lidu nečinil tik naopak
pracoval přímo proti nim podpo
ruje rejdy různých ivindlefa

— Prazvláštní nehoda udála se

min středy v York lékárníkovi

Wm Andersonovi Zastrčil pra-

vou ruku svou do kapsy u kalhot
a okamžitě udál se děsný výbuch
Když ruku z kapsy vytáhl shledal
Anderson že má ji celou roztří-

štěnu Z počátku myslel So anad

po něm někdo střelil později
však si vzpomněl že v kapse měl

třaskavou lehce zápalnou kapsli
která nějakým způsobem vybuchla
a jej těžce zranila Jsou obivy
Že lékárník přijde o celou ruku

— V Lincoln udála se v pátek
Železniční nehoda jež na štěstí
nezmařila žádný lidský život Na

východ jedoacl osobní vlak dráhy
Hock Island uhánějící značnou

rychlostí vrátil v nádraží do

zadní části tiše stojícího oáklaJol-h- o

vliku jeho! poiledoi kára ná-

razem vyzdvileua vysoko do

vzduchu a padla konečně na paro-stro- j

Strojvůdce I topič v čas

seskočili a cestující mimo uleknutí
odnesli lo jen několika nepatrný-
mi odřeninami
— Nová stavba pro Čenkou ne-

mocnici dra K II Hreutr v

Crčte spěje vitříc ivéuni dokon
čenl Hodová byla jíl tento týden
omítnuta liři dodělávají jil
vnitřek První nitlr btrvy avenčl

byl jil také dohotoven i venkovní
prie ttuřiká tPVttěl jest ji)

1 Hitt týden bude uvnitř

dodělána práce teuřikl a truhlář
ská a dokončena bude sallienl

stavím "asllery (což insd bude
doati brzo) a pak vám budu moci

v:poaloužiti prací tou nejlepši — Johánek Brati
Tl&itnl

lOMenší nodobky dělám na starém

stává)
P O Comstouk 5 prosince '05

Schneider & Klein

velkoobchodníci lihovinami

Ctění páoovél — Zasílám vám

objednávku na jeden galon Lumír

žitné Zároveň přikládám pošt

poukázku na 1350 Zašlete brzy
Přeiu vám mnoho objednávek a

místě ksŽdýden mimo pátku kdy

první třídy Htilockjsem v Linwood

1102 H lilium ul Omaha Neb 'VF II Svoboda fotograf

Pamatujte na Pokrok Západu Dobrd vína likéry doutníky— Chul56000 akrů y víxakusek uuy pzdaru k Vánocům ve vašem spo předplatným i doplatným Pisatel

vyřídí veškerá záležitosti listu

DoM Kolira Pozemkorychle a správně

lehlivém obchodu b úctou vál

Ceorge Pajdar
Krajanům z venkova odporuču-lem- e

k nastávsjícím vánočním ob K liXNÍrfflWUlllífcV
jednávkám závod Schneider &

Novinky z Bruno Neb

Dne 11 prosince

Minulý týden obdařen byl So J
!kol Anton mladým Sokoltm k

Klein co nejlépe

Novinky ze Schoylcr

Vánoce máme za dveřmi a po

čemuž mu gratulujeme Oba So

kolové jsou zdraví a mají se jak
náleží k Životu

v Haricent ukrcnu Jihovýchodu!
íánll Severní Dakoly

kde se pěstují úspěchem plenice
len oves kukuřice a žito

Chov dobytka vepřového prasat a
ovcí znamenitě se vyplácí

Zdravé podnebí dobrá voda do-b- ré

školy blízká města

Od I iK do $2$ akr: zdvojnáso-
bí ae v několika letech Výborná
příležitost pro rentýře a farmáře

časí stále dosti příjemné
Minulý pátek navštívil nás pan —- — w

J J Langer z Wilber bývalý ně-

mecký konsul Pěkně jsme e

"1 1

linavzájem pobavili Železniční pozemky na
t i III! MVic ProSkovec ml má již do v Bcvciuiiu vviscouBinu

co bt Paul Minneanol a&O Jhotovenu novou budovu pro

poštu ha dráha má na prodej při ahŘfj1
cenách a výhodných podmínJuPí Voltmioová dopravena byla

v minulých dnech do nemocnice

do Omany Pan Fr Kříž ji do

provázel Doufáme že nemocná

Anton Ptáček David City Neb

(iditet pro Nebrssku

aneb

Intcrttata LanJ ani Cittls Co

Mloneapolis Minu jo

ie brzy poidrsvl

Vác llučer mi letos na svátky

objednánu celou tunu ryba sice

Josef A Gruntorád od Abiezde

byl minulý týden a předplatil si na

na rok na Pokrok Západu
15 F Folda byl v Omaze ve

středu

Paní Ehernbergerová jela na

návštěvu ku příbuzným do Council

Pluli
'
Okresní soudce Wells jel někam

na západ min týden

Frank Vybíral přijel na krátkou

návštěvu domů 1 Lockwood

Slečna Di:kemon jel zsměiť
oána je na polil onemocněla a

její místo zastává paní Childrcss

která na polti dříve pracovala

jiko Muie Wtlch

Vlaky na dráte II M imlnily
čai mina vlik není veliká}
osobni vlak přijede sem u dvacet
minut později totil v 7140 veitr
1 1 nákladním vlikem velká se v

Kdholui

Na drile U P bude tli imlna
jtiJolho lidu ale u pto dobro
Bílého miste

jeho Novotný t yl minulý týden
f My la

platebních aa 400000 akrůvyftral
oých pozemků rolnických xň
kdož koupí záhy mohou vybrat!
si pozemky pil krásných lekách A
jezerech v nichl jest hojnost ryj L
a jel poskytují nevyčerpáte
idroj vody jak pro rodinu V

dobytek f
Pozemky po větŠiol jsot'f

něny půda jest úrodnou 1 L '
zpracovatelnou Chicago MVv
kee St Paul Mlnneinfi)

1

Duluth Superior Ashland

polovic "hkes" Oktatol pak
♦ Lucktrs
Tento týden zaváděny byly te

Viuraý a {Mě střižný

pekařský obchodUfony po inlitikýcli residencích a

dometli Odtud vedeny jsou dráty
do sousedního městečka Abie

Teď kdyl bude chtít Donit nebo

Itoubal učinit rychlou objednávku jinávrespívajícl města na da
C St 1 M A O a na dráhlciiod Ulaloýko jen zacinkají a

hkuoui 'llilol Dlim pošli mi

¥lli
Jtmi 1 Kirelmor

v čís 1504 Willíím ul

KuWiiJ UiMnt tbN Itlyl iHa otw

)tHjt lodi u Kin kr ZlMit lt
itf htt 1 buui ti rtkUb
ftUltkf kilthby tttai kiOÍ' 41 té
fU ]lk#lt iitUou k '1Hu4l' il

Jiných poskytujldobrých lihř prc V
plodiny larmeiská V v
O bílili podrobnosti pilte na i

u r a fisswt mi

pit gelenA vlna a 1 o sce1 kořslky

platný (skos ellrlMH a jil to

pobili Do večera budou svou

objednávka jUtl mít
Na sdítl V lt

in
ttťl J KltlUINKIt


