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— Příjmy zdejší úřadovny pro

Pokrok Au 8

Prcdiváme výhradníLED UHLI Podzimní a zimní

obleky
Nový katalog se vzorkami našich nových podzimních a

zimních obleků máme nyní poruče a jsme připraveni jej každé-

mu na požádání zaslati riSle si o nfj hned Vzorkový katalog
tento jest zajímavějším a viděni hodnějším nežli kterýkoliv

Máme obé neJlepSÍ jakosti a zawny aaejai±i Ž4dná jiná firma

nemfiža vám nabídnout! tak dobré druhy ca cenu levnéjM nei my Mimo

to obdržíte oi nás ochotné a okamžité obsluhy a plnou váhu ať objednáte

již led neb uhlí vše t stavu nejCistšlm NaSi vozkové jsou úslužní ku kaž-

dému z našich příznivců Objednejte led i uhlí u nás a budete uspokojeni

South Omaha Icc O Coal Co
Telefon H97 1001 FamOCl Ot Telefon 37B

jiný V katalogu tomto obšírně popisujeme vliv ochranného

cla jaké účinky iá na cenu obleků a na cenu vlny Katalogů

tento vyličúje vám jak na základě onoho ochranného cla ně-

kteří obchodníci dovedou užiti nekalých námitek aby tak zvý-

šili cenu svých obleků a tak dodělali se skvllého výdřlku Kata-

log tento vás poučí jak a kde můžete koupiti kalhoty z čisté

vlny za pouhých $150 celovlnlné svrchníky za pouhých $500

t

jakož 1 celé obleky celovlněné za velmi nízkou cenu Poskytl

lze ošatiti své dítky za mériS

vám poučení tak mnohých a důležitých jakých vám nutno
děti mezi jiným i jak a kde vám

peněz než-l-i se vám to až posud podařilo Piíte si o katalog
'tento jeíti dnes Nestojí vás nic než-- li jen dopsati nám a udati
nám své jméno a číslo svého bydliště

Laciné tvrdé vOili $7so tuna
u J Levy-h- o 715 - 13 ulice

irodávám neJlepSÍ tvrdé uhlí které déle hoM a
ujištěni ie dostanete 8000 Uber na tunu

71ETJ 13 XTXjIOB

vybírání vnitrozemní daně byly v

min měsíci těmi nei většími v dě

jinách měsU našeho neboť obná

šely dohromady $37207601 Z
obnosu toho připadalo $103887- -

30 na kolky daně válečné a $81- -

78210 na daS válečnou na lihovi-

ny tabák a jiné věci uloženou

V sobotu u Ant Nováka vše

černé šedivé Červené světlé a

modré kaliko 7c a 10c bude

za éc yard
— Před krajským soudcem

Scottem skončeno konečně v úterý
projednávání žaloby podané proti
úřaďníkům Nebraska Childrens

Home Society kteří jak známo

zodpovídati se měli pro nevážnost
soudu kteréž dopustili prý se tím

že nezachovali se v souhlase s roz-

kazem soudním jímž nařizováno

bylo jim 2 dítky před několika le-

ty společnosti odevzdané zpět ro-

dičům navrátiti Výsledek jedná-
ní soudního byl ten že předseda
společnosti Holmes a řiditel ústa-
vu Quivey odsouzeni pro neváž-

nost soudu k pokutě $200 každý a

zároveS nařízeno uvěznění obou

ve vězení okresním na tak dlouho

pokud by dle rozkazu soudního se

nezachovali a dítky o něž v přípa-

du onom se jednalo rodičům zpět
nevrátili Zástupce odsouzených
oznámil že odvolá se k nejvyšší-m- u

soudu státnímu a učiněny
bezodkladně náležité kroky tak

aby úředníci dotýční ve vězení zú-sta- ti

nemuseli -

Prach milion kamaráde to

je vedro a ta žízeň přímo sahar-

ská hle vždyť mám slinu jako
dvacetník! Pojďme k Franclovi
na jednu víš tam na severozápad-
ním rohu 13 a William ul co

čepuje ten výtečný Schlitz-ú- v

mok on tam má vše tak fajn zaří-

zeno a lunč vždy tak výtečný Že

jest gusto tam posedět 86tí

— Úvěr města našeho v posled-
ním čase značnou měrou se zlep-

šil což nejlépe patrným jest z to-

ho že peněžníci kteří s kupová-
ním poukázek na pokladníka se

zaměstnávají přítomně na tytéž
prémii platí kdežto před časem

úřadnic i a různí zřízenci městští
rádi byli když sleva na poukáz-
kách jejich co nejmenší byla Jak
se oznamuje platí peněžníci pří-

tomně na poukázky městské pré-
mii v obnosu půl procenta

~ Upozorňujeme české matky
v Omaha i So Omaha na zvláštní

pozoruhodnou okolnost - že mezi
námi se usadila Aloisie Bártová

výtečná v Praze vyučená porodní
babička a bydlí v čísle 1245 jižní
16 ulice 82tí

— Třináctiletá Hattie Higgins-ov- a

oznámila v úterý večer polici-
stovi na Cuming ul službu kona

jícímu že ióletým J Diamondem

na 17 a Nicholas ul znásilněna

byla Jelikož lékařem zjištěno
že skutečně násilí spácháno bylo
byl Diamond' zatčen a za mříže

vsazen Zatčený pravdivost tvr-

zení dívčina co nejrozhodněji po-

pírá
— Následující dopisy s jmény

českými nalézají se na zdejší po-
ště Kdo je bude vyzvdihovati
nechť udá že byly ohlášeny (ad

vertised) ve čtvrtek --- Ženské:
Macháček F

Cheete-l- i ušetřit! peníze ne-

opomeňte navfitívlti výprodej n

Ant Nováka v sobotu Dětské

$125 polobotky od 12 do 2 za

35c $200 střevíce od 10 do 12

za ÍČOc od 13 do 2 za $125
- — Ed Ruth přepaden byl v

pondělí ráno když do práce se ral

na 23 a Cuming ul dvěma

černochy kteří mu o $1550 na
hotovosti a o zlaté hodinky ule-

hčili Ruth podal policii dobrý
popis lupičů na základě jehož ny-

ní po nich se pátrá
— Ten náš český řezník V F

Kunci s tím jeho červeným frontem
chce jaksi obarvit vše na červeno

vosnosi imisi po jednodenním užíváni

2 00 láhev na ikouiku Obdržíte 11 uiurnt
miuv umí ni a rvu vr% rniiHaeipoiftPa

Pama lflO akr& na model v TexasTn
inifwuun niKono pnxiam va

1 1 1 ii ihi'1 r 1 m Hivrn znnwinim nMwiska m

bytkem Vle v dobrém stavu pěkná nvtv
sahrada Jftem též volný farmu tu cáV

ba Toto jest dobrá pMležltott opatHtlftui
vruu a imiifuu mřínu moste oe u -

J &H X ?j vtr nru: a n avvnana

—--——

VÝborná příležitost TEP?
kráínou farmu 6% míle poledne od Clw&m
ťoc&stává ie 13) akrft pfida dobrá žádní ko
nec noloha trochu vlnitá 8& akrA imt viIino80akrA dobrého pastviska jd protéká
živý dotok a tu Jest vždy bol nos t aena Dále1

jsou m avepeane zanraay s aoorou vinici
uoiir sinané pumpami a vsecnnr potrenna
nuspuuBraiui nuvuy UDau jeac W
12 stř vysoké Školv Jsou ta Seská— nni vid vf
jest to v CUrkson Hlaste se u (dtt-- 8

JAN POSPÍCHAL 0LABK8ON NEB i

Hledá se fgň3SSS&Ssr&
kdo tná své řemeslo ať se pfiblást u Adolfa
Dvoooay jwa jizm 10 ui w-t- f

If ladil fio vice stálého yftMkuI11CUH BO dennS caruCuJeme každému
kdo sl vexme jednatelství pro nato nové obra-

ly Žádné obavy před itrátou Hlaste se o
0&8 Htlbermann 8tťaul Mlnn ZmlBte se
o tomto listu— Ueo't P 1

Pékná farma zJlSs&SE

— Pan hostinský V Šebek při-

šel ve středu večer o vestu a s ní
o hodinky na $25 ceněné Měl

doma něco k robení a proto pově-

sil vestu na hřebík v kůlně když

pak hotov byl a vestu opětně na
vléci si chtěl byla již fuč a hodin

ky s ní

— K vážnému úrazu přišli ve

středu na stanici hasičské č 6 na

24 a Cuming poručík JC Daly a

lezec' Thos Tobin Když dáao

bylo totiž znamení poplašné sko

čili koně na svá místa a dali se do
běhu dříve než řemení náležitě

upraveno bylo následkem čehož

oba zmínění pod kolo vozu svrže

ni a oběma nohy zlomeny — Do-

praveni byli do domácího ošetřo

vání a hezky dlouho to potrvá
než k opětné službě schopni bu-

dou '

A Novák bude v sobotu pro-

dávat! ženské krásné polobotky
které byly za $125 a $150 za

59c a 89c

—— V soudě spolkovém zadána
ve středu pí Annou Novákovou

žaloba proti Cudahy Packing Co

na náhradu v obnosu $5000 za

ztrátu manžela kterýž dne 20

ledna v závodě firmy té o život

přišel Žaloba tato podána pů-

vodně v soudě státním dopadla
však ve prospěch strany žalované

a proto podána žaloba nová v

soudě '
spolkovém Žaloba zalo-

žena jest na tom že neštěstí zavi-

něno bylo výhradně společností
an o náležitou bezpečnost budovy
se nepostarala

Hostinec prvé třídy
vlastní Vác Šebek na rohu 9té a

Pacific ul pouze půl bločku jižně
od B & M nádraží Krajané
kteíí Omahu navštíví mohou tam

zanechati svá zavazadla psáti do-

pisy a vůbec naleznou tu vše mo-

žné pohodlí Že na výtečném
omažském ležáku a dobrých dout-

níkách chyběti nebude za to vám

ručí váš Vác Šebek dt7i-i- m

— T E Howard dostal se v

pondělí za mříže pro lákání peněz
pod falešnými

'
záminkami Týž

vydával se za jednatele Kimballo- -

vých pian a namířeno měl hlavně
na černošské rodiny v severozá

padní části města bydlící Dvě- -

stědolarová piana prodával po
stovce a to za podmínek takových
že prodal všude kam jen zavítal

Bral totiž závdavek v obnosu $2

'dával' _ piana na 6 měsíců na
zkoušku načež teprvé s měsíčním

splácením—po $2— započato býti
mělo a k tomu ke všemu zaručo
val ještě bezplatného učitele na

celý rok Obchod Šel Howardovi

výborně ne však na dlouho neboť

záhy ošizení u policie hlásiti se

počli a tak zatčení jeho následova
lo Dosud přihlásilo se policii 25

ošizených

— - Kdo chce mít zuby bez bo
lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde kA P Johnstonu zubní
mu lékaři 1402 Farnam tel 1561

— V sousedním Council Biu fis
zastřelená byla v úterý adp ne
šťastnou náhodou 4letým hošíkem
E Bamkeho 2letá sestřička téhož
Hošík v nepřítomnosti rodičů vy
lezl na stolek na kterémž otec re
volver ležeti měl a při hraní s

týmž rána vyšla a sestřičku jeho
na zemi se batolící zasáhla Po-

ranění děcka bylo smrtelným tak
že přivolaná pomoc lékařská mar
nou byla

{eskou

Pravou OROCEEn
Vlastní

Jos 2tfovéufc
Ti 1252 JI2 15 Ul

Hojní vfbír íerstvé grocerle zeleniny za--

vnranin fLta za cbdv mimo uuil

I NAŠEHO MĚSTA

— Za měsíc červenec vyvoláni

hasiči k 41 požáru Cena ohrože-

ného majetku obnášela celkem

$289980 a spůsobená škoda ob-

nášela pouze $838oz čehož $5080

pojištěním kryto bylo

— AI půjdtte na Kubu aneb na

Filipa {Filiýiny) nechte si upéci

buchty ze Zvonečkový mouky K do-

stáni víade 75tí

- — - Rada městská ve schůzi ple-

nární rozhodla se přistoupiti na

žádost East Omaha Land Co kte-

ráž jak jsme již oznámili žádala

město o výměnu částě tak zvané-

ho Winspearova trojhranu za po-

zemek v East Omaze ležící a sice

přistoupeno na výměnu tuto jedí
ně z toho důvodu an tím nová

dráha pro město naše získána býti
má

— Tenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím

dále tím větším magnetem Teď

Rudolf čepuje též pravé importo-

vané plzeňské jako malvaz To

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

ko křen! Když jste "v městě"

neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň-
ského třeba tu velkou a oč že se

budete cítit jako doma 99-- tí

Spodní prádlo svrchní košile
atd budou velmi laciné v so-

bota u A Nováka

— Zdejší pošta obdržela počát-

kem týdne novou zásobu transmis-sissippskýc- h

známek výstavních a

poštmistr doufá že táž na nějaký
den mu vystačí Obdrženo bylo
1000000 známek 2centových

500000 známek 1 centových 500-00- 0

známek 5centových 200 zná-

mek dolarových a 100 známek

dvoudolarových

— Smělá loupež za bílého dne

spáchána byla v neděli odp a si-

ce stal se obětí její Bam Bailey
kterýž odkudsi k návštěvě výsta-

vy přijel v Vlákán byl totiž do

prázdné jedné budovy na 8 Capi-to- l
ave kdež s revolvery v rukou

dvou mužů k vydání celé své ho-

tovosti přinucen Lupiči dali se
na to na útěk a zmizeli dříve než

na pronásledování jich pomýšleno

býti mohlo

Paulině Koobetsheck—- výteč-
ná zubní iékařka v čísle 1416
William ulice nabízí své služby
všem kdož pomoci v oboru tomto

zapotřebí mají dt843m

Mužské $150 a $125 střeví-

ce budou za 99c a ručím za ně

Ženské $150 střevíce s knoflí-kai- ai

za 69c u A Nováka
— Smělá loupež spáchána bylái

jak policii teprve v pondělí ozná-

meno v neděli k ránu v příbytku
pí K Thomasové na 13 a Chica-

go ul Zloděj neb zloději vnik-

nul do přízemku proříznutím drá-

těného okna a vnitřek podroben
nato důkladné prohlídce Dle

vteho museli míti zloději nikde
Vízko vůz neboť odnesli 11 něko-koli- k

ranců prádla a šatstvajakož
i razných jiných drobotin Kořisť

páčí se na f 100 Fo lupičích
-- i -- 1-0 cbyčejrS není stopy

no 10 akrfi louky pouce 4 mile od místa Clu- -

jícibo 1600 obyvatelů íeíti sousedé I testi ob? A
cbodnicl v oííHtě prodá se vimi laciho aneb
vymíní m městsky majetek Hlaste ae n

Zásobte se nyní nežli připlatí Ji
wnobem více tepla vydává a mbžete ýti
dtDOml T LBVT

a jeho sóutčžníci dostávají strach
Bude prý nyní prodávat jeho velké

zásoby masa všech druhů a jakostí
šmahem tak lacino že i ty jatky
So Om zůstanou nad tím zkopr-nčl- é

a budou' s utajeným dechem

"mrkat na drát" On prýjak jsme
se doslechli míní "business" a

chce prý sekat krýžom krážom —

ne snad jen maso ale i ceny na

půlky — čtvrtky a bůh ví jaký a

kdo nevěří ať tam běží on ho o

tom přesvědčí 93—2k

— Zítra večer odbývá Katolický
Sokol soukromou zábavu v míst-

nosti pana K W Bartoše
—- V hotelu Šonkovč ubytováni

byli tento týden následující kraja-
né: John Kesl a James Kesl s

manželkami a G Němec z Cuba

Kansas J Uldrich s manželkou a

pí M Uldrichová z Tobias Neb

Jos Ledvina z Břemen J C Ku-

čera ze St Joseph Mo V J

Dobruský s manželkou z Brainard
Neb Dr Jos Šimeček z Wilber

J S Melcer z Lincoln Neb Fr
Bárta z Ord Neb Vác Hubatka
z Bladen Neb

— Okresním soudcem Baxte-re-m

odkázán byl v úterý soudu

krajskému pod zárukou v obnosu

I500 karbaník Jack Norton kte-

rýž několik brlohů karbanických
na severní šestnácté ulici vydržo-
val a lehkomyslné venkovany k
návštěvě výstavy sem přijedší o

poslední groš obíral při čemž jak
během výslechu se zjistilo zvlášt-

ní ochraně policie naší se těšil
Že před soud postaven a že tím

zlodčjství jeho konec učiněn byl
za to hlavní zásluha přináleží

okresnímu návladní-ni- u

Winterovi kterýž právě tak

jako proti jiným karbaníkům v

městě našem nekalé řemeslo své

provádějícím s obvyklou rázností
svou zakročil

— Jak jsme se osobně přesvěd-
čili jest náš obrkapelmajstr a ma-

jitel íabriky oděvu na nohy pan
Eliáš skutečně všeumělcem prv-

ního rázu Dovede všechno Vě-

ru že myslíme že by se í hodil
za mlynáře do Kolovče

Zpěváci!
Příští zkouška odbývá se v ne-

děli určitě v a h odp Všichni

pěvci a pěvkyně kteří se ku

na 'českém dnu' při-
hlásili aneb přiblásiti chtí jsou
tímto žádáni aby jisti v určitý
čas na místo dostavili Výbor

1134 80 13 8t Omaha Nina
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KATOLICKÝ SOKOL t
v sobota dne 6 srpna

V SÍNI K W BARTOŠE
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Niiepaanf oohotai ive et rodáky
kdykoliv do Otaahy tavtUv ék
arébo prává dostaví néko a vfcm po
kodllm opatřeného hoteln Postel
isvétnlca Častá vyteCaá toakákn-eky- fl

a nápoje nejlepH Ony nieké
Pohodli I obaluka vyrovná an ary
leplim boteltm ▼ astat B acton
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