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ctva v řiditeistvu starém W H lupiči do budovy se dostali učinil
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POKROKU ZÁPADU

V Omaze zas nového cos

poslechněte drobátko
na třinácté jižní máme

teď Václava Dušátko

Kdo zná trochu tuto duši

ten Vám jistě dosvědčí

že doutníky též i tabák '

jeho vše jiné předčí

Na skladě má všecky druhy
známé možné — nemožné

Jak kuřlavý tak Š&upavý

Každý u něj dostane

1248 již 13 ulice

— Policejní a požární komise

Dbejte' zvelebování
" i "

"Zvelebujte skýtaných vám příležitostí!" zvolal Bonapart
kií skupenině studujících mladých mužů Každá ztracenáhodina

nyní může býti počátkem budoucích nezdarů a neštěstí
'
Takž

i děje se vám jež zamýšlíte však prodléváte koupiti si zimník
Zanedbáváte nadóbyčejných příležitostí jakých nyní vám v

oboru těchto mrazům vzdorujících svrchníkách nabízíme

Vždy dbejte kráčet s lhůtou doby či nepoznáváte jak rychlo-

vlaky z Chicaga na východ a na západ úsilovnč soutěží aby
dodělaly se odměny strýcem Sam-e- m nabízené — Zamýšlíte
sice zimník si koupiti vSak necháváte tak námi nabízenou

příležitost uniknouti a jednoho krásného jitra probudíte se se

rádným nastuzením ba snad s chřipkou a žádná nikde příleži-
tost laciných dobrých zimníků poskytována My nyní ozna-

mujeme obecenstvu nadobyčejný a laciný prodej vybraných
zimníků z Černých a modrých kersey látek podšívka jest
ozdobná a teplá límce sametové a vůbec tak důkladně a vkuš-n- ě

hotovené jako jen Nebr Clothing Co prodává Jeden z
našich příznivců koupil u nás zimník za #850 a pravil to že

jest nejlepŠÍ a nejlacinější zimník jaký kdy vlastnil Pročež
nenechte příležitost již nyní nabízíme uniknouti

Maj!k§yiy
□TttxcLó --kalili nsjlepéí za $800Rock Sprlngs snob Ohio ubil r kusech 1700 JUiools aneb Trenton r klínech 1550
Hanna out 1650 Wainut Block WSS Cberokee nut H Whlte Brast nut Í350 a Jiní
druhy uhlí — vie mám oejlepll jakosti Taktéi laciné prodávám dfivf PřuavědCte se

duostr I LEVÍ 715 jižní 13 ulice

policista šramot jímž lupiči upo
zorněni že vyzrazeni jsou a proto
ihned na útěk pomýšleli Jedno-

mu z nich podařilo se zadem ven

se dostati a ani dvě vyslané za
ním kule k zastavení jej nepřimě-

ly druzí dva však tak šťastnými

nebyli Když lupiči viděli že

uniknouti nemožno prohlá-

sil jeden z uich že se vzdává

druhý pak mezi tím vyrazil před-

ními dveřmi daleko však neuběhl

neboť vběhnul zrovna do náruče

jednomu občanu kterýž tam střel

bou přivolán byl Po doptavení
na

'

policii udali zatčení jména fa

lešná což jim však mnoho plátno
nebylo neboť ztotožněni v nich

záhy Luke Long a Steven Maho-ne- y

oba na Union Pacific dráze

zaměstnaní '

Co jest láska bez hubiček
co fest Klondajk bez zlata
co jest fajfka bez tabáku
a t kapsa rozbitá?
Tím v Omaze byl by život bratře
oez jnicnaika bez pekare

v

Rohlíky a gamožitný
kafíkejky vienna bread
dostane! u očbo na třinácté
vedle Centre hned

Rajsky chutné je to zboží jeho
protož kupujte od nřho!

Poznáte pak též v Omaze
jak se žije Šťastně blaze! 27tf

— Čtenáři naši shledají na ji
ném místě listu našeho oznámku

fotografisty Heyna Jeho mnoho

letá zkušenost v umění tomto je
ho výtečné nejnovějšího druhu

fotografické přístroje a nejzcučnŽj-š- í

umělci jež zaměstnává to vše je
každému podstatnou zárukou že

obdrží jen u něho podobu prvé
třídy Zajisté kdo navštívil jeho
fotografickou místnost pro obchod

ten tak prakticky osvětlenou a

uzřel ostatní nejdokonalejšího
stupně zařízení tam soustředěná
musí doznati že snadno jest panu
Heyn-ov- i zhotoviti podoby čisté a

umělé za tak nízkou cenu jako

čítají jiní neschopní a nezařízení

fotografisté za podoby chatrné

— V neděli dopoledne náhle a

velice vážně onemocněl známý
hostinský z Národní síně p Jos
Havlíček Jak se dozvídámestav

jeho se dnes značně zlepšil

Zprávy osobni

' — Dr ' J R Jičínský kterýž
po minulé dva roky zdařile a se

značným úspěchem působil v

Crete Nebr rozhodl se hledati

působiště širší a proto odjel mi-

nulý týden do Cedar Rapiďs la
kdež nadále působili hodlá Pře

jeme mu v novém domově hojně
zdaru a skvělou budoucnost

v
ČEŠI V AMERICE

1 Stařičký Dr F L Rieger ob
držel z Ameriky ku svému jubileu
tři blahopřejné telegramy a sice
od F Korbela ze San Francisca
z Chicaga a z Racina

1 Martina Flíčka pracujícího v

pivovaře v Nové Praie Minnesotě

potkalo neštěstí Při válení sudu
do sklepa se týž na něho svalil a

jemu nohu zlámal

1 MUDr Deyl lékař1 pro-

movaný na státní karlo-íerdinand-s-

universitě v Praze znamenitý
chemik a specialista pro ženské
nemoce který před rokem přijel
do Ameriky a od tě doby prohlí-
žel si zařízení nemocnic a labora-

toří v Kanadě a Soustátí přijal
nabídnuté mu místo u jedné z nej-včtší-

výrobních chicagských fi-

rem farmaceutních jako řiditel je
jich lékařské laboratoře a hodlá se
v Chicagu nějaký čas zdržet hlav
ně k vůli důkladnému seznámení
se s americkými poměry a angliči-no- u

Dr Deyl byl za stejných
okolností v Paříži a mimo češtiny
a němčiny mluví plynně francouz

sky Místo jel mu bylo nabíd
nuto je ovšem nejlepším důkazem

jeho schopností
1 V neděli zahájena byla v Mil-wauk- ee

6tá generální schůze české
Římsko-katolick- é Ústřední Jedno-
ty státu Wisconsin V La Crosse

vycházející Časopis 'Vlastenec
vyšel ku příležitosti té v rouše
slavnostním

1 Ve Spruce v okresu Oconto
Wis založen český dámský spo-

lek pod jménem 'Vlajka Svobody'
čítající 23 údkyB Spolek má za
účel pracovati ku zušlechtění a

pokreku členkyS i jejich dítek

pastování poučných a zábavných
schůzí a udržování knihovny
Vstupné obnáší 50 centů a měsíční

praptvek 10 centů V případu
nemoci obsluhuje jí kaldi sestra
jedea dea Každý rok pfikonpí

Bell a W C Turner

— Sobotní zábava dámského
sboru Vlastislava byla znameni-

tou takže není divu že zúčastně
ní se bavili nenucené skoro až do
rána Vkusnou úpravou sálu zna-

menitou hudbou skvostnou veče-

ří a vzorným pořádkem byl každý

nanejvýš uspokojen Co se fi-

nančního výsledku týče není nám
známo pochybujem však že by
tak nákladná výprava zábavy této

byla kryta neboť návštěva nebyla
největší Jest divné proč většina
českého obecenstva jest k tako

výmto lepším zábavám lhostejná
Bylo by třeba aby podobná ne- -

tečnost již vymizela a pak by byly
zábavy takové jistě častější aniž

by byl pořádající spolek finančně

poškozen Sboru Vlastislava pře
jerne zaslouženého zdaru při veš'

kerém dalším počínání jeho

—Naše Jupiter lump uhlí
za $550 jest nej lepším pro va
ření i topení Telefon 1238

Hald & Bice 506 S 16 st m

— V sobotu skončeno bylo v

soudě okresním přepočítávání hla
sů v kontestu Kierstead-Connolly-ov- ě

v němž o úřad okresního ko-

misaře se jedná a výsledkem bylo
že Kierstead kterýž dle zprávy
volebních soudců 28 hlasy pora-
žen byl všeho všudy pouze jen 6

hlasů získal — Důvody právnické
vzhledem k ostatním bodům kon-

testu odloženy byly na příští so-

botu

— Okresním komisařům při-

padne jmenování dvou odhadčích
z páté wardy a z prvé wardy v So

Omaze Stane se tak následkem

toho an zvolení odhadčí v čase

zákonem ustanoveném úřadní

přísahu a záruku složiti opomenuli

— Odešelť a není ho tu více!

Tak lká hlouček bratrů z mokré
čtvrti tam na šesté a Pacific kteří
si tak vážili hostinského jich

druhdy souseda Antona Křečka
Však ejhle! Vstalf jest opět3
vztýčil znak svůj na rohu 13té a

Howard ulice a každý z rodáků
může být ujištěn že Křeček si

dovede hostů vážit a vždy portí je
vším nejlepŠím po královsku Pivo

jako malvaz víno z nektaru a ro--
soličky všeho druhu ba i doutní-

ky přímo z republ Kuby dt33tf

— V Cambridge hotelu přišel v
sobotu k večeru k značnému zra-

nění 681etý slepec Thomas Noo-na- n

Týž bydlí tam již delší čas

t s místnostmi jest tak dobře obe-

známen že z místa na místo beze

všeho průvodce tam chodí V so-

botu však nějak cestu si zmátl a
následkem toho sřítil se se schodů
a pádem na hlavě hlubokou as šest

palců dlouhou ránu si spůsobiL

— Ve středu projednávána bude

před soudcem Fawcettem žádost
celé řady vkladatelů zbankrotilé
German Savings banky o uspíšení
projednání konkursní podstaty
tak aby z toho co zachrániti se
dá také něco na kladatele se
dostalo a aby správce konkursní

podstaty sám vše nepohltit V

žádosti o uspíšení ono dovozováno

jest že doposud skolektování kaž-

dého dolaru kterýž vkladatelům

dosud vyplacen byl vyžadovalo
prý nákladu 31 4 centu a doka
zováno jest to tím že kdežto pří-

jem správce konkursní podstaty
za minulý rok všeho všudy pouze
jen 4650225 obnášel vyžádalo
si vydání #1465297 celou tedy
téměř jednu třetinu Kdyby to
tak dále jiti mělo tu ovšem na
vkladatele mnoho toho již by se
nedostalo a proto tomu chtí udělá-t- i
konec

Spolkovým soudcem Mun:

gerem pokutován byl v sobotu
Frank Johnson vlastnící hostinec
kdesi v jihozápadní Části státu
jedním dolarem a útratami jež
hezkých pár dolárků obnáší a to

proto poněvadž opomenul vyvěsi
li licensi spolkovou jak zákon to
ho vyžaduje

— Úvěr města naietfo jest pří-

tomně tak dobrým jako nikdy
před tím což nejlépe ukázalo se v

soboto kdy prodány dluhopisy
na několik pouze roků — průmě-
rem na 7 roků — znějící a pouze

jen 4 procenta nroko nesoucí v

obnosu 140800 neboť prodány
nejenom v plné ceně ale vyplace-
na zároveň i prémie v obnosu

#62424

— V poadclí kolem 1 hodiny
ranní spozoroval policista Thomas
podexfeU avttílio v řeznickém

obchod WiUaam Horna na 13ti
a Pierot a vySeíí ováním zjistil le
rnnlJ x~f za Ci LtcTí

nalézá le ve známé

lékárně ]2m fíermdka

v Čísle 1266 jiS ij ul
bltit Willianu

kdež lze veSkeré naše záležitosti

'
vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

nalézá ge tí 509-51- 1 již 12 ul

I NAŠEHO MĚSTA

Oznámení
Tímto oznamuji že vykoupil

jsem éesky rukavičkářský ob-

chod na 15 a Farnamml a bu-

dil je vyprodávat t úterý dne

10 ledna za následující ceny:
Asi 700 páru ženských krásnech
Kocha a KID rukaviček za 19

25 a 35c Dětské krásné Mocha

rukavičky 15 a 25c mužské za

15 25 a 35 atd Veškeré ru-

kavice budou za méně nežli pě-

tinu ceny jakou obyčejně za

ně platíte Yyprodej počne dnes

t úterý 10 ledna n

A Nováka 1254 j 13 ul
— Mayor Moores nepodepsal

dosud ordinanci kterouž Omaha

Bridge & Terminal Company prá-

vo ku kladení tratí po 14 ulici

téměř do samého středu města dá
váno jest a neučiní prý tak dříve

dokud sám nepřesvědčí se o tom

zda tím zájmy poplatníku okol-

ních poškozeny nebudou

— Dělání ledu pokračuje rych-

le kii předu tak že jak nakládár-n- y

tak i společnosti ledařské již v

dnech nej bližších budou míti led-

nice své naplněny Nejvíce ledu

naděláno bylo dosud společností
Swiftovou na Cut Off jezírku kte-

ráž již na 65000 tun ledu ulože-

no má společnost ta zaměstnávala

200 mužů a 17 potahů Po ní

přišla společnost Hammondova

kteráž zaměstnávala 132 mužů a

16 potahů

— 'Nic na plat Zvonečková mou-

ka jest přece jen ze víech nejlepíi
Tento úsudek prondíl kaldi hospo-dý- ní

a proto jest k dostáni viude t f

— Ze zdejšího sirotčince une-šen- y

byly ve čtvrtek v noci Agnus
a Dicksie Darisovy 1 1 a 9 roků

staré jež as před měsícem ode-

vzdány tam byly a má se za to že

unesl je manžel sestry jejich kte-

rýž téhož dne s manželkou svou z

města zmizel Příčina únosu zná-

ma není

— - V pátek přiveženi byli mar-fiile- m

spolkovým z Arkansas dva

muži na nichž podezření lpí že

poštu v Cedar Bluífs vyloupili
Při loupeži té ukradena zásoba

kolků a % 15 na hotovosti načež

vyloupen byl sousední klenotnický
krám z něhož as za % 150 zboží

uloupeno

— Tělocvičná Jednota Sokol

bude v sobotu dne 11 února 1899

odbývati v síni Jana Hrocha skvě-

lý malkarni ples (Dt 30x14)
— J F Doty rozvážeč pro je-

den čajový a kávový obchod po-

stěžoval si ve čtvrtek policii Že

předchozího večera na 21 a Bin-ne-y

ulicí dvěma muži přepaden
ztlučen a o fa oloupen byl Po

lupičích policie dosud marně

pátrá
— Výbor kterýž zaměstnává se

vypracováním žádoucích oprav v

charteru našem pracuje pilně na

úloze své Ve schůzi čtvrteční
navržena celá řada různých oprav
a x nich zaznamená ti hlavně dluž-

no le plat zápisníka městského

dle náhledu výboru z I1800 na

I2500 ročně zvýšen býti by měL

— Podporující sbor Sokolky

Tyrš č t budou odbývati svojí

první velkolepou zábava dne 4 ú-- or

1899 v síni p Hrocha dtí

— Daniel Bukovič kterýž jak

jsme již oznámili zároveB s brat-

ry NachneMy soudem policejním

pod záruku f300 soudu krajskému

pra útok úmyslem těžkého po
ticzení na Ole odkázán byl po-tli- zl

v pátek o propuštění z ví
rrrlca liiUíi hsbe corpus V

r --i uvili se I tri zatčen

x~% t c: '-í- m tri rro fa p--

ručním pracím háčkování a vyší-

vání 'Spolek uspořádá do roka
několik zábav a opatří si také —

"fángli"

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago dne i ledna
V tribfch cenách oenl znamenat! žádnou

podstatněji! zménu ťienke Červená ílulo 2

prodává se zboii hotová za 71 pro kvéten TOU

k pro řervenec thK Jarka £ÍmIo2 )ent za 18 a
tvrdá OS ai 07 Kukuřice o něco poklesla a
prodává ne nyní za '£% pro květen vlakjent
ceny spiie vytli 37% a pro červenec Stlft

Oves je ceny o poznáni pevněji! totll ílulo S

za 27c bily a?4 ai ao
Žito trvá beze změny v cení kol WS

Ječmen prodává se stále po 40 aiMdleja
kosti

Lněná aetteno jet ceny pevná čUlo 1 za
1111 se severozápadu 1115 ai Ill6!i
Dobytek hovězf tottf vlastni pěkná krmená

voly drzeji se v ceně nezměněná poÍsteěni Ostatní dobytek vlak jent ceny
spiáe ochableji! af ne patrně nUii Krávy a
Jalovice Jatetoí prodávají se po W CO ai 485
texasská voly řJSOai M U a voly ktiruKW
aiH40
Vepřovf dobytek pH hojném pHvozu má

odbyt ochableji! vlak doaud pil cenách ob-

stojných Lrhkf prodává se po ti až 3 a
Viikt 340 ai 1370 věUlnoupof&55sž37'i

Omaha 9 ledna 18W

Během tnlnuUho tfdnebyl pKvoz hovězího

dobytka pouze jen prostřední kdežto vepřo-váb- o

snaěně meoii jak lze seznali z přiložená
tabulky:

Hov Vepř Bkop
Celkem aa tento tjMen (USS 46ifo 77l

Tíden koočící pros al 7W7 l7f Stll
PKMM 8018 5815 5871

" " profcl71Afl 81108 8M
" " proa 10 11180 58058 1337

Odbyt nm dobytek hovězí I vepřov byl bě-

hem minulého týdne dobřím a ceny obatojne
bádně vykrmeních vol Jateěnlch stále Jen oe"

Eatroě přivili Zcela pěkného a dobře vjr
dobytka takřka neohlidá NeJlepti

cena která docílena byla dnes za voli bylo
15 10 za stádo vol vážirl Drtměrem 1448 liber
kdežto jiná stádo válicIBoaze IM přineslo
pouze VO0 Nedokonale vykrmená voli pro-
dávali mi po HJ6 ai 475 Celkem lze Hel le
cena setrvává mí táž jak byla v mlaulfuta
dnech Krávy a Jalovice prodávány byly
po 200 al ( a volí k liru ' ai 4A
Vepřoyf dobytek jest ocny setměná prodá-

vá se po 1340 al i&tt
Vejoe čerstvé jsou zase levoějll a prodávají

se opět zam ceatft
lláalo le nvnl beze směn v Obvěeiná domá

cí v oruascn u az izc_ nejiepsi siotni Uai
16o s máatoven 17 až Jo

Drftbei se nyní sase trochu v cení slepilla
Slepice prodávají se sivá poSsáalT zabitá 7Vi

aiMkachDV alvás ažSjabltá 7K živá busy
sablU 8 krocani živi až zabili 11 až IX
Ze zvěřiny nahizi se pouze JIŽ jen kachny a

zajíci Kachny Jsoa po IUO až SJ5 sající 1125
až 14 a kxaUeiTSažll OU

Brambory laoo nyoi ceny stál pevná
PrudávaJ! a po 40 až íoo
□Jablka setrvávají drabi 7slMt5 sud
Med pěkní Wf J sa la U 13o

Seno dobrá prodává se sa 1560 až 750 tuna
Ceny k5žt udává nim Nebraska Illde

Leather Co z Nebraska City jak nliuj"
Solená vyleželá každá váhy lib

" bíčíllb t" " s vypáleným znam 6%
" " koBská velká kus 1175 al S9&

V mw lfl0 al 175
Částečně vyleželá H centu levněji nei vyle-žel- é

Syrová 1 cent levněji než vy leželá
Bt Louis ledna 1889

Plenloe Jest stále ceny pevná a spfie vylilProdává se po 73 až 74e pro květen li% až 75o
a pro červenec K% al 88?ío Tvrdl čís t n%
až68
Kukuřice Jest tál oeny vyili tis za 85 'io

pro květen S5 Se

Chcete néco zdarma?

Toi Jdfte a nechte se vypodobnit u
Heyn--a Tu získáte výhody mnoholeté
tkuienotti a ntjtyiii ttupeíí tružnoiti a
užíván tu fotografický stroj ten nejdo-konale- jsí

a dle oejnovelM vědecké úpra
vy Tyto podmínky Jedině zaručují vám
podobu věrnou a skvostně vyhotovenou
a za cenu tak nízkou jako čítají fotogra-
fisté pochybné zručnosti mající chatrné a
nedostatečné fotografické stroje kteH
Jsou ubytováni ve zbudovaných stanech

dt33m3

FOTOGRAFISTA 313-15-- St

li Aa ta? Dom Fell z Jemni isme zasílalilUJ CÍ čaopledoHollvroodKanTam-n- l

poita nám oznamuje že JIŽ delii čas časopis

Íeho
nikdo nepřijímá Žádáme tudíž laskavě
by o něm věděl by nám oznámil Jeho ad-

resu bychom mu mohli časopis dále zasílali i
Vyd Pokroku Západu '

Hlpiiá fiA holka (řlrstglrl) která vyznáUlCUt BO ae dobře ve vařeni iHibrá
mzda se zaručuje H lajte se v č 610 JIŽ 22 ul

Pékná farma LtiMrno 10 akrt louky pouze 4 mile od města číta-
jícího l&UV oby vatett čeiti sousedé I čeáU ob-
chodnici v městě prodá se vblhi laoiho aneb
vymění za městsky majetek Hlaste ae u

F J KAŠPAR ' af
1434 8o II 8U Omaha Nsbb

Zlckvsty trvale vyléčen Záchvaty a
zmizl po Jednodenním užíváni Ur

K llne's Oreat Nerve Kestorer Zaálete al pro
SI 00 isarvnazkouiku Obdržíte 11 zdarma
Drk KUne Ltd 31 Arch u Pbíladelpbia
Pa UUiKfstf

a vioe stálého vítěžku zaru-
čujeme každému kdo pře-
vezme1 DábosenskíchviutFoeckych

jednatelství nailch

a pod obrazí Nemějte sad
né obavy snad před ztrátou
O 8 8ILBEHMANN

Pt) St Paul Minnesota

zanáší se pilně opravováním pra-

videl jimiž odbor policejní a ha

sičský řízeny jsou Při tom záro

veň nařídila co nejpřísnější pro-

zkoumání záruk policistů tak aby
se zjistilo zda policisté v pádu u- -

činění nějakého přechmatu skuteč

ně zodpovědnými isou a zda na

nich odškodné vysouzeno býti by
mohlo '

— Grocerní firma Show & Fell

vlastnící grocerii na 1 6té ulici

postěžovala si v pátek policii že

soustavně okrádána jest a že ne-

může vyložiti žádného zboží

aby ji v několika hodinách ukra-

deno nebylo Policií zavedeno vy
šetřování kteréž za následek mělo

vyzvednutí prohledávacího rozka

7u na grocerii R Frieda na 24té a

Leavenworth a prohlídka měla

překvapující výsledek Nalezena

totiž celá spousta zboží z krádeží

pocházejícího a celá řada zatčení

bude nyní následovati

— V sobotu kolem 2hé hodiny
ranní zničeny byly požárem dva

obydelní domky na 12té a Kavan

ulici a James Anderson v jednom
z nich bydlící byl při požáru tak
těžce popálen že sotva as při Ž-

ivotě bude zachován Kterak po-

žár povstal není známo Ví se

pouze že vzniknul v příbytku vě

a že když sousedé ku

pomoci přichvátali nalezli Ander-son- a

v příbytku horkem přemože-
ného a těžce popáleného Dosta-

vivším se vozem policejním dopra-
ven byl nebožák do nemocnice

svatého Josefa kdež stav jeho kri-

tickým prohlášen V druhém vy-

hořelém domku bydlel Martin

Beck s rodinou a také i on o vše

přišel Pojištění nebylo žádné

— 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 chuťl 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-t- f

— V pátek zemřel po nemoci

sotva několikadenní právník H
L Day kterýž po minulých šest

roků úřad příručího návladního

okresního zastával

— Hostinec Chas Rasmussena
na 18té a St Maryš ave vyloupen
byl v noci na sobotu a celá kořist

lupičů sestávala z I500 v drob-

ných penězích láhve kořalky a

bedničky doutníků Na podezře
ní z krádeže té zatčeni byli John
Cox a Joe Clark a část uloupené-
ho zboží u nich nalezena

— V pátek večer odbývati se

bude v síni Millerové na 18té a

Vinton ulici schůze klubu pro zve
lebení jižní strany města kteréž

by se měl co největší počet obča-

nů naší jižní strany zúčastniti

Jednati se totiž bude o zamýšle
ném rozšíření Riverview parku
ku kterémuž jak známo parkovní
komise 32 akry vyvlastniti se roz-

hodla a sice projednáván bude

hlavně návrh zda by park o ce-

lých 60 akrů zvětšen býti neměl

Otázka ona zajisté jest pro celou

jižní stranu velice důležitou a kra-

jané naší hojným účastenstvím
měli by ukázati že v záležito-

stech nás všech se týkajících ná-

ležitého zájmu béřou

— Zkuste tana našeho uhlí
líashed Nit je u $350 Hald
Ciee 5CS 80 16 Str Telefon

1238
— Učitelky veřejných Ikol na

šich založily sí spolek mající za
účel vypláceni pense všem těm
kdož po třicetileté službě na odpo
činek se odebéřou a vzdor torno
že spolek ten prvé v března 1897
založen byl a le Členské příspěv-

ky pouze jen #10 ročně obnáší
nalézá se dle správy výroční ve

londd pKslolaém již na I3000

— Organizované dllnictvo po-fa£x- je

práv! tak jako torna v

výiUvy ramisai—ippské
tylo zastoupení v fidi--

Ulxn rft&ry ssvl m saoa mavr

BOSTON # STOKE
usl 1© a IDovigrlas

--val
nyní po částečném uplynutí zimy bude udržovali velikolepý a radikální

TýprxUJ ibetí zlmafh "ihe" nodláme víechno toto zboJíí
I ' i =8 at Jii pHnese cenu Jakoukoliv neboř Tyi"a"'t

musím abýtl místa pro zbotí nastávající ézoay Tuto tují několik málo nolo
iek znázorňujících jak hodlám vi vyprodávali

Trháme ceny zimních obleků přímo na polovici
Mužské jemné zimní obleky zimníky pláště kalmuky 1 ceny na

ft Kozicny ceiou tuto nasi zasoDODu pravé za a znaísné

Mažské ctkky: ío cokaimukojsíAn nn

MulskýaSOOoblekAQ PO
prodám s0 UU

prodávám za Mu£ké 30 kalmo Ain ia
Muiaký 11000 oblek nn kr prodám a JJJ
prodávám za f3Uj MtUk m

Muikýii3ooobikAn nn Oty pro cbUpce:

prodám za gQj cosi posud stály HM orní
s krátkými kalhotkaisiL

Muiaký oblek Al íl ÍYI I ai
QlUslJ O l&M krátkými kalh

MulakýlSobtek A1Q Pfl ty - t T
prodám ss QlúiJ ChUpeeká $5 00 oblaky s

kriÚLfml kalhoty syl

yj n 3 00

BotUky ctivi trt- -
ta uZsíi nové knihy pro knihov-

na Pcxí Uarii Jnaxrová vLatfa
ta Ci ť~-- A cZzta (IzJra tzsraHi IZlzzS Li!j txvv aiZ

:n c r3 !=3 íZ—11ZS řA tli t!l l~zzz) t:l:T tZzzl CZ:Z-
-l


