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— Ten náš český řezník V F

Podzimní a zimní
obleky

Pjváraehradnéy "ff}"P) TTTTT iT
Máme obé nejlepší jakosti a za cey aejziižáí Ž4dná jiná firma

nemf že vám nabfdnouti tak dobré druhy za cenu levnější než my Mimo
to obdržíte oi nás ochotné a okamžité obsluhy a plnou váhu ať objednáte
již led neb uhlf vše ▼ stavu nejcistším Nafii vozkové jsou úslužní ku kaž-

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

South Omaha lee tt Coal Co
Telefon 1137 1601 Famam St telefon 37S

Kunci s tím jeho červeným frontem
chce jaksi obarvit vše na červeno
a jeho soutěžníci 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-něl- é

a budou s utajeným dechem
"mrkat na drát" On prýjak jsmeval na výstavišti pořádán byl dneGROCERIIPravou

českou toho nalézalo se na výstavišti 21
se doslechli mini "business" a

chce prý sekat krýžom krážom —

ne snad jen maso ale i ceny na

Nový katalog se vzorkami našich nových podzimních a
zimních obleků máme nyní po ruce a jsme připraveni jej každé-
mu na požádání zaslati Fiítesi o nej hned Vzorkový katalog
tento jest zajímavějším a vidění hodnějším než--li kterýkoliv
jiný V katalogu tomto obšírně popisujeme vliv ochranného
cla jaké účinky má na cenu obleků a na cenu vlny Katalog
tento vyličuje vám jak na základě onoho ochranného cla ně-

kteří obchodníci dovedou užiti nekalých námitek aby tak zvý-

šili cenu svých ojbleků a tak dodělali se skvllého výdttku Kata-

log tento vás poučí jak a kde můžete koupiti kalhoty z íisti
vlny z pouhých $150 celovlníné svrchníky za pouhých $500
jakož i celé obleky celovlněné za velmi nízkou cenu Poskytne
vám poučení tak mnohých a důležitých jakých vám nutno vě-dě- ti

mezi jiným i jak a kde vám lze ošatili své dítky za ménl
peněž než-l-i se vám to až posud podařilo Fiíle si o katalog
tento jeitg dnes Nestojí vás nic než-l- i jen dopsati nám a udati
nám své jméno a číslo svého bydliště

441 osob
Vlastni

Jos Novákví 1252 již 13 ul
— Od 'našich hochů' nalézají' půlky — čtvrtky a bůh ví jaký a

kdo nevěří ať tam běží on ho ocích se s druhým plukem nebrasHojny výběr čerstvé erocerie zeleniny za
vařenin atd za ceny mírné 88tf

ských dobrovolníků v táboře 'Cu tom přesvědčí 93 — 2K
ba Lib re' v Panama Park Fla

— Samovraždu požitím kyselíobdrželi jsme v minulých dnech
dopis stvrzující příjem zásylky ny kaibolové spáchal v sobotu

večer 45tiletý sazeč Sam Mahonnovin a zároveň poslán jimi vkus

Z NAŠEHO MĚSTA

— Central Labor Unie
se k náležité oslavě 'dne
na í září připadajícího Do

ný obraz s jmény všech Členů set Týž již po delší dobu byl nemO'
cen a následkem toho i práce ne

niny oné s přáním aby týž byl
v Národní síni pověšen V sou schopen a to as nejspíše příčinou

k samovraždě bvlohlase s přáním tím jsme se zacho
vali a doufáme že všichni hoši — vie výkazu kninovnika ve
záhy zdrávi mezi nás se vrátí řejné knihovny městské byla táž

rozmnožena v roce uplynulémHostinec prvé třídy 0
2161 svazek takže nyní 47380viasmi- - vac seoeK na ronu qte a
svázků čítá — Knih vypůjčenoPacific ul pouze půl bločku jižně

poledne pořádán bude průvod je-

hož súčastní se veškery dělnické

organisacé z města našeho jakož
i ze So Omahy a Council Bluff a

též i dělnictvo z Xincoln a Sioux

City bylo k súčastnění se pozvá-
no Odpoledne pořádán bude v

parku Hascallově piknik
— Za měsíc červenec skolekto-ván- o

licenčním inšpektorem $2-840- 30

za různé license což bylo
o $63730 více než v témže měsí-

ci roku minulého

— AS půfdetf na Kubu aneb na

celkem 207519 a nejvíce v jed TUNAod B & M nádraží Krajané
kteří Omahu navštíví mohou tam

Leioiiié tvrdé ulili $7so
u J Levy-h- o 715 - 13 ulice

nom dnu vypůjčeno jich 26 úno
ra a sice 1 500zanechati svá zavazadla psáti do Zásobte se nyní nežil připlatí Já

Hanoben Tíoe tepla vydivétx můžete
rodáváin nejlepii tvrdé uhlí kteří déle hoři
jýtl ujiltěni že dostanete 2000 liber na tunupisy a vůbec naleznou tu vše mo O 340 dnes ráno poctěn dtSOml J IjJ3V"5r 715 J 13 TJXiICEžné pohodlí Ze na výtečném byl byt red t 1 "vzácnou" ná

omažském ležáku a dobrých dout vštěvou lupiče Týž byl patrněníkách chybeti nebude za to vám
__ v Vvr# A

Povolení k sííatknruci vas vac beDek dt7i-i- m

Filipa {Filipíny) nechte si upéci TRŽNÍ ZPRÁVY

mistrem svého řemesla a na "prá-
ci" připraven Pomocí železné

páky patrně k takové práci zho-

tovené vloupal se do vnitř oknem
buchty ze Zvonefkovy mouky K do --— Ve čtvrtek zahájen na vý

stavišti kongres indiánský a slav
nostní průvod jímž zahájení té

stáni všade 75tí Chicago 8 srpna Fr Krinck So Omaha

Mary Janda "
21

18Vfičl tomu 2o odhaduje se letoSní akllzeB— V sobotním zasedání okres
pSenice ve Spojených Státech na DejvyéSÍ pohož se stalo přivábil tam tisíce li

u kuchyně Patrně že první jeho
myšlénkou bylo udělati sobě 'luft'
pro případ vyrušení a tedy nežli

nich komisařů projednána byla Set bull a jaký kdy sklizen byl totiž 700 mili
Záchvaty trvale vvléčenv fcsenvaty a ner- -dx Průvodu zúčastnili se pří onů builfi a se strany drahé úroda v Evropě vosnost zmizl do jednodenním tiiívínížádost rady Školní o povolení Kl1nAfl flmat Korun TIjwMmi 7 ! 1 Lbude letos dobrou jeet potěšitelným pro rol

$500 na krytí vydání spojeného shlšníci kmenů Bad River Sac du rukou k dílu přiložil otevřel si $2-0- tahev na zkouSku Obdržíw Ji zdarmaDrK Kline Ud 93i Arch 8t„ Phlladelphlap- - HDTKWtř

niky Sečena klesatl ustala a spíže směřuje
trochu výle Koncem min' týdne byla cena

Flambeau Chippewas Rosebud peitne avere vsak v tom již za- -s vydržováním výstavky školní na
znělo řinčení elektrického zvonku pernou a vySSi tento týden poial cenou oLower Brute Cheyenne Sisse- -výstavě zamississippské a povole

chablejií a to následkem valného rozhojněniton Flandreau Standing Rock kterým dům opatřen jest právěno k účeli tomu $300 přívozu který byl velmi slabý v týdnech ml
Assiniboi Omaha Winebagb pro takovéto nezvané návštěvy aulých Červeni otimka Sis 2 prodává se po

Hledá se PrMoáSSrtk- -

Hlasteseu Jos MICHÁLKA
t4tf) 13 & Center nl Omaba Wjg
Farma 159 akr1 v™iq) y

TexasV
Mlssoorl Nížepsaný prodám tu

farmu lacino s ceiým zařízením drodoti a do
bytkem VSe v dobrém stavu nřkná nmnni

73KG pro zH ta WH pros lnec 65 a květenčímž ovšem ihned kde kdo v doBlackfoot Arapahoe Jicarilla
— Smělá loupež téměř před

samým zrakem policisty spáchá-
na byla v pátek v hasičské stanici

mii Jarka Sis 8 za 70 až 72
mě byl na nohy postaven a panApache New Perces Comanche

Kukuřice následkem hojných delta v pásmu
kukuriEném teď je eeny ochablejší Sis 8 zaWichita BannockPuebIo Osage návštěvník se rázem vyklidil neč 4 Mezi tím co hasiči u požá zahrada Jsem též volný farmu tu zaměnit!

za meswký majetek v Omaha neb v 80 Omalroquois a Ponca Hlavní vyčkav ani abychom mu mohliru se nalézali vplížil se do bytu
hasičů neznámý u dlouhoprsťák

na iow jest aoora příležitost opatřltl sl do-brou a lacinou farmu Hlasteseu
J ŠRÁMEK CLEA R HPK1 VrtS

říci "dobrýtro" Páku k vypačo
vání zanechal nepochvbně na pa

83 2 9H pro prosinec W% a kví ten 36o

Oves je ceny pevněji! Sis 8 za 23 a2 22 bS

lý 36% a2 28c- -

" žito Jest ceny pevné za 45tf aí 48c
Ječmen prodává se dle jakosti za 33 az 38
Lněné semeno stouplo na 92c

pozornosti těšila se druhá část
průvodu sestávající ze 150 jízd-

ných rudochú v barvách váleč
TBXA8 0O-M-

Omátku
kterýž zásuvky jednotlivých hasičů

vylamovati se jal Dole stál po-icis-
ta

jehožto pozornost spojen
ných — Odpoledne stráveno růz Kdo chce mít zuby bez bo Výborná příležitost pm

krišnou farmu 6% míle nnlndněnd rinrirn
HovSzí dobytek je ceny pevné a vyiM ja--

teSnl voli prodávají se po 1325 aí 6S5 vítíllešti vytržené neb dobře vyplněnécem zloděje upoutána byla tou nými hrami a závody z nichž
hlavně "tanec hrdinů" velké po

nou po M70 aí 525 voli k iíru 1300 až 475
1'ozbstivi ze 120 akrfi půda dobrá žádný ko-

pec poloha trochu vlnitá 85 akr& lest vzdě-Un- o

XOakrft dobrého pastviska ježprotéki
živý do tok a tu lest vid v bolnrwt ni

ten jde k A P Johnstonu zubníměrou že ani praskotu vylamo- - krávy a jalovice (285 až KSň volt texasské
zornosti se těšil mu lékaři 1402 Famam tel 1561 t340až475

Vepřový dobytek má teď opet odbyt dobrý

váním zásuvky spůsóbeného sobě

nepovšimnul Štěstím bylo že
Jhou tu dvě pěkné zahrady s dobrou vlnicí 8
dobré studně s pumpami a všechny potřebné
hospodářské stavby Obydli Jest 28x18 gtř a
12 stř vysoké Školy lnou tu české— nu viňvt

prlvyliich cenách lehký prodává se po $390z4Kv vrátili a řím 9rAl ie vpHrn a fa '™fi F" uuui
j w"u oalJ"" kom se dostalo se defin t vníhn

jest to v Clarkson Hlaste se u dtV3-9- 8
x pinv-- c yjřiuom jfjjaicui uyidiana uic vuyi mam SlinU JaKO

až 402V4 těžký I392H až 110

Omaba 8 srpna
Přívoz dobytka do zdeJSÍno trhu byl za ml

nulý týden Jak následuje:

JAN POSPÍCHAL CLABKSON NEBjmenování 40 policistům kteř:
zásuvka pouze jedna z níž uzmu-- dvacetník! Pojďme k Franclovi

před 3 měsíci na zkoušku vzati

byli Mezi potvrzenými nalézá se Hlodá HA dobr pekařský pomocník Bti
li příče a dobrá uzda Jen ten

kdo zná své řemeslo ať se Dřlhlási 11 Adoiro

ty zlaté hodinky hasiči M Tigh- - na jednu víš tam na severozápad-em- u

náležejícL V zásuvkách ním rohu 13 a William ul co
ťfrr ntIX'it1ff XT rúnnía _t -- tí rr% aXmX mStX f 1 krajan J E Savlík — V téže Svobody 1403 Jižní 16nl 8- -tf

Hovizf Vepř

Celkem t-- týdne 13353 41666

Celkem min týdne 12337 47511

Týden koní 23 Se'ce 12018 69100

Týden konS 10 ře ce 11190 439i

UIU1J-I- ukmui íuamc viay vvťuJC icu vyiCLIlV OCnillZ-U- V I ~~U ft- -' ec dlouholetý tajem

Skop

19120

15008

8833

6089

7302

14772

___'__S£___1_J? - __ 1 v - „I uvsaivu
více stálého vftěfVnHledá se SSpeněz ua nez as zioaej namířeno "iok on lam ma vse tak tajn září-- 1 maršála policejního F-- 1
zaručujeme každému

niei stanice uniKizioaei zaa zeno a lunč vždy tak výtečný že kdo sl vezme Jednatelství pro nato nové obraTýden kont 8- - Ee'ce 10007 27975

Týden konS 2 Se'ee 18 473 51259King a na místo jeho jmenovánnim oknem pomocí navázaných jest gusto tam posedět zy Žádné obavy před ztrátou Hlasteseu
048 Biibermann BuPaul Minn Zmiňte se
o tomto listu— Uep't ť 1

český právník p C Kubát Patrným Jest přibýváni v přívozu dobytka
hovězino vlak přivoc dobytka z renSÍ nastal

prostěradel po nichž k zemi se _ Dráhy % Chicaga do Qmahy
spustil vedoucí ison ki" vp v]„eiA„u _ Rada měitská ve včerejší do opravdy teprve tímto týdnem Za dneiek

jedině prlveženo bylo 4487 kasft a to s velké
většiny z reníí Volt pěkných tuSnýeh vy

schůzi plenární jednala o vyvlast— Tenhle hostinec Havelkův sledkem toho cena lístku znařř nování pozemků potřebných kuvedle creigntonova divadla je čím jest snížena Boi zaháien dráho

Ppkna fnrmn r 31ídI Dakotě 100

no 10 akrA louky pouze 4 mile od města Síla-
jícího 1500 obyvatelů feíti sousedé I Seltí ob-
chodnici v uiěstě prodi se vklmi laciho aneb
vymění za městský majetek Hlaste se u

F J KAŠPAR ítf
1434 80 13 Ht Omaba Nibh

zřízení západního a jihozápadního
krmených je skrovní a prodávají se v ceně
pevné Dnes byla nejlepii cena za stádo vážíci

prftměrem 140 Uber I4M Krávy a jaloviceboulevardu a výsledkem bylo že
dále tím větším magnetem Teď Chicago Milwaukee & St Paul
Rudolf čepuje též pravé importo- - kteráž ohlásila že dneškem počí-van- é

plzeňské jako nialvaz To naje prodávati bude lístkv z Chi
Jmu 1225 až 425: voli k žíru dnes klesl I ItažZS

práce v ohledu tom prozatím za centft v ceně To se očekávalo jakmile hojný
přívoz nastane Prodávají se po $350 až 460je krása to je rozkoš ta pěkná caga do Omahv neb z Omahu ňn

stavena Stalo se tak následkem
toho an céna jakáž odhadčími za Dobytek vepřový stoupnul v ceně je zibflá čepičkal A což ta chuť! Ja-- Chicaga za íq2 místo dosavaH l37Saž290
pozemky mezi Hanscom a Bemisvko křen! Když jste "v městě" nich % 12 75 tak že sníženo vlastně Vejce během minulých dni stouply na Ho

rleBWlMMtWlMp'lpil--V-

J

j

fvmkvvtvt 'vw!
'PRHHH

parkem přirčena — as 174000 — Máslo je eeny pevné dobré t venkova 10 až
12c s máaloven se sbírané smetany 15 až M tpříliš velkou se zdála a proto no

neopomeBte zajít na 'jednu' plzeS- - jízdné o celou třetinu Dráha
ského třeba tu velkou a oč Že se Northwestern učinila podobně a
budete cítit jako doma 99-t- f ostatní dráhv zaiistž ie nnrl„

odstřeďorané 18evé odhadování nutným uznáno —
Dribež je Už dražil slepice 7 až 7 staří

Za pozemky mezi Hanscom kohouti 4c kuřata 13cnezůstanou
Seno trvá v ceně nezměněné s výiln t&K

kladníka skolektovino bylo za — Soudcem Scottem wrfán v aížlaUOQ
Riverview parkem odporučeno vy-

placení 149745 což zdálo se jižčervenec 116821562 daní měst- - pátek prozatímný zákaz Droti mí
býtí přiměřenějším

Brambory klesly na 40c bulL
Med pěkný bílý je za 14 až 15c

Kuže jsou eeny ustálené: syrové t% až 1%

Nížepsaný ochotně zve ct rodáky
kdykoliv do Omahy zavítav!! do
svého právě dostavěného a vftim po-
hodlím opatřeného hotelu Postele
1 světnice čisté výtečná Seski ku-

chyň a nápoje nejlepii Ceny siaké
Pohodlí 1 obsluha vyrovná se nej-lepii-m

hotelem v městě S foton

ských tak že na účet daně r 1898 stu jímž zapovídá se provádění
ordinance kterouž překupníkům

celkem dosud I43377560 skole- - solené 8 až 9c teleci 7 až 9c
ktováno bylo a téměř 1360000 ku Alístků ielezních license v nhn ne 11

St Lools & srpna
Plenice byla ceny pevnější teď ale je opět

Upozornění!
Tímto sděluji všem krajankámskolektování ještě zbývá 125 ročně ukládána jest ochableji! Červeni Cis 2 prodivi se za

70 aí 74 pro siří 91% prosinec 67Ji Tvrdá CisJí_ y i h7t75mS V ČESKÉ PRAZE— Paulině Koobetsheck výteč — UpozorBujeme české matk- -
ze prvým srpnem vystoupím z
obehodu s módním zbožím a kdo t aa 70 až 78c V=3finá zubní lékařka v čísle 141 6 Kukuřice Je eeny pevné Cis 1 za 32t{ proy uroana 1 ío Omaha na zvláštní v oboru tom něco potřebuje nechťWilliam ulice nabízí své služby záři 82H proslnee 32V a květen 84

pozoruhodnou okolnost že mezi Ocfcotníkfta a inflovcíJiCďvsem kdož pomoci v oboru tomto New Orleaoa 8 srpna
Bavlna Ječeny klidné nezměněné prostřednámi se usadila Aloisie Bártová diY2duzapotřebí mají dt843m ni lll-- Mvytecna v ťraze vyučená porodníi _ - V knihkupectví Pok Zin 4aon k a%— Výstava zamississippská na-- PabICa bydlí v čísle 1245 ji2oí KnihkcpcctYíPokrcIíuZáp:jíj

se ihned přihlásí dokud je výběr
hojný ZároveH žádám důrazně
všechny kdož mi nějakou částku
dluhují aby se se mnou vyrovnali
nejdéle do 25 července Po prvém
srpnu jestli jaké zásoby klobouků
zbydou naleznou mne krajanky v

Mime na akladg relké mnolatvt api- -

atlní vaechnr divadelní spisy Jel vy
Kly tiskem t Cechách a nejaoa roxebti
oy Úplný seznam tíech spisu talie
se viem na požádání zdarma V sezná-m- n

jsou uvedeny vlechny kusy dlt
svých názvů a při haldem je uvedeno
jaký kus j kolik jednaní a kolik osob
vyžaduje Piite o seznam pod adr

)
aii zábava jích a poučných te Tíech
tnoidých oboru Lhvadelnf aplay mi-
sie vlechny jel jaoa k doatiuf ▼ rfis-níc- h

abfrkích Piíte ti o seznam a

vltívena byla dle zprávy řiditel- - IO- - níice-- 8atL
tva do toboty celkem 6998000- - — V hotelu Šonkově ubytavali
sobami z čehož 100193 prošlo se tento týden následující krajané:
turnikety v posledním týdnu Nej- - F J Vaněk s manželkou a dce-rlt- lí

nivlthr za uplynulý týden rou Frank Cháb Terezie Cháb a
tyl t kdy květinový karne- - JosRoubaJ z Beatrice John Hou- -

čísle 140Ó Williams ul
obdrZíte jej zdarma Adresujte jeJno-d-d- e

Pokrok Západsu
S úctou 89-- 1 m

KATEŘINA HYNEK
otu Pokrok lÁzzl

OtzsJka


