
VPOKnOK ZAPADOti
pozemků 1 obydlí není třeba ani

dokládat!
Pokrok Deo 1

lepším šesti tančícím párkům a
sice třem párkům svobodným a

třem Ženatým Rozumí se že o

ceny závodil kde kdo a každý

žování jejich viaduktů obci udělily
a tu nastalo ihned dělení se o ně

Odbor zdravotní žádal o vrácení

112939 které nedávno zapůjčil
hlavní pokladně pak se přihlásili
lidé 8 různými požadavky a než

mm západu
Dobrý makintošV

i

i
Dobrý makintoš má cenu tuctu deštníků a změní deštivý

den v ucházející počasí Drahý? Nikoliv není toho

vždy třeba Double Textuře vulganisované gumové
makintoše pro dámy serge úpravou a vroubením sa-

metovým límcem velkou kápí a velkými perleťovými

knoflíky pouze 5

Dámské Double Textuře makintoše pěkné jakosti s velkou

kápí sametovým límcem plstěnou obrubou velkými

perleťovými knoflíky pěkně zhotovené £500

Dámské Double Textuře covert cloth makintoše se sa- -

metovýn límcem velkými perleťovými knoflíky upra-vitelný-
m

živůtkem po 6 75

Dámské modré serge makintoše zvláštní jakosti sameto-

vým límcem velkou kápí jeden z nejlepších kabátů

pro deštivé počasí v trhu pouze 17-7- 5
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' KejTětef zásoby masa v8eh druhu

vánek salámu íunek a vůbec všeho co

„afcor tento spadá

Cay levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

—-- Pan F W Bandhauer pří
račí v úřadě městského poklaďní- -

- ka upozornil nás že- v přítomné
debé zasedá a až do 15 prosince
aasedati bude komise kteráž má

' aa povinnost přehlídku a poro- v-

- máni odhadu za účelem uložení

' daní tak zvaná Eoard of Review
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-
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snažil se aby uznán byl za nejlep- -

šího tanečníka když ne k vůli
krocanovi který každému z nej-lepší- ch

párků byl odevzdán tož

proto aby mohl se pochlubiti ja-

kým výborným tanečníkem neb

tanečnicí jest Ceny ze svobod-

ných párků obdrželi následující:
1 p Jan Žaloudek se slečnou Sb
Karmanovou a pan Mart Forel
se slečnou Ter Polanovou 3 p
Jim Bozděcb se slečnou Magií
Mravencovou Ze ženatých jsou
to následující: 1 pan Jan Hroch
s paní Bozděchovou 2 pan Jan
Vlastník s paní Jirákovou i pan
Vincenc Soukup s paní Soukupo
vou" a p Vác Dolejš

— 30 neb
'

více roků v klenot- -

dickém obchodu na rohu 13té a

Douglas ulic mělo by býti zna-

mením důvěry Optejte se koho-

koliv na mně a pak přijďte a vy-beř-
te

si vánoční dárky pro své

přátele Nebudete toho litóvati

Diamanty jsou mojí specialitou
A B Huberman

33x3 roh 13 a Douglas

Prodáváme nejlepší Obto uhlí
za $700 tana Jupiter kusové

$575 tuna Tyto dva drahý
jsou nejlepší v trhu zkuste nás
Hald k Rice 506 jižní 16 nl
Telefon 1238 Skladiště 20th
& Popletou Are Telefon 1222

— Včera na americké posvíce
ní pořádal sbor Boleslava č 60

J č D' v nové Sokolovně vel-

kou posvícenskou zábavu jež
vzdor hanebnému počasí vydařila
se nad očekávání a velmi četné

obecenstvo jež se do Sokolovny
dostavilo dosvědčuje jaké přízni
jmenovaný sbor se v našich kru
zích těší O půl noci byla připra-
vena sborem skvostná večeře kte

rá pořadatelkám slouží ku veliké

cti Zábava byla přátelská a po
trvá! a téměř do rána

— Senátor Thurstoň se svou
novou manželkou a větší společ
nostf na své svatební cestě při

jel sem aby hostům svoji domá

cnost ukázal
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zimníkůpro inože a hochy
Před zvýšením cen vlněných látek nakoupili

jsme obrovské zásoby za hotové při velké

srážce a proto můžeme nyní šatstvo

prodávat levněji než kde jinde

n Ai np pěkné obleky pro muže zhotovené s kai-£j- n

9v9 mfrft a tweeda Jednoduché i dvouřadové

mají cena 1760

la ft7 pěkné zimní a podzimní obleky z impor-ěj-

9 1 toTaních anglických clay woratedi kai- -
mírft pěkných ebeviotu jednoduché i dvouřadové
aka i fraky mají cenu $12 00

7a KQ Q& velmi pěkné podzimní a zimní obleky v
Ěta QUVO nejrozmanitěsích vzorcích z Importova- -'

ných černých a barevných clay worateda a pěkných
ebeviotecb 8Uly by Jinde $15 00

7 a n a kráané obleky nelhledaněiSfch látek a
&a 9 1 6 oU Tzorkft 8UÍy by Jinde $1800

7a 81Q AA mnzské vkusné podzimní a zimní obleky
tun thotovené s nejlepiích importovaných

a domácích vlněných látek itřiiecé dle nejnovějsibo
střihu Stály by Jinde $8000

7a (SX AA koupíte módní svrchník v barvách od
La 90 VU „jtlé do tmavohnědé Stály by 760

7 dlO Qfi koupíte nejnověji! druh tvrchníkn k no--La

QVVO aenfv podzimu a v zimě Zvláště pěkně
podSitý a zhotovený kapay v&ebo drubu Nelze

Jej nikde koupili pod $1500

— Že v lidu americkém panují

sympatie v&či africkým Boerům

opírajícím se hrabivosti Anglie o

tom není pochybnosti Pouze jen
výstřední jingoisté aexpansionisté
kloní se k Anglii Aby smýšlení
lidu dáno bylo průchodu chystá se

v nejbližší době valná schůte ob-

čanů z Omaby South Omahy a

Council Bluffs v kteréž by proje-

veny býti mohly sympatbie s uti-

štěnými Boerj V ústředním vý-

boru kterýž přípravy ku valné té

schůzi učiniti má nalézá se i red

t 1 p J Rosický

— Znalci výtečného moku

všeobecně že takové pivo

jako čepuje Henry Vávra ve svých
hostincích na rohu 13 a Williams

a 15 Williams nelze nalézti v

celé Praze Není tudíž divu "že

živnost jeho denně vzrůstá a ho

stů vždy jak by nabil Vejděte k

němu a posilněte se tf

— Vojenský soud v záležitosti

zastřeleného vojenského uprchlíka

Morgana vynesl rozsudek že de

sátníka Faira a vojína Jockense

zbavuje veškeré zodpovědnosti za

čin ten Jednali úplně dle vojen
ských předpisů které přikazují
střenu za upremucera ayz na vy
zváni stráže nezůstane 'státi Gu

vernér státní se vyjádřil že vojen
ská stráž má jen v čase 'války

právo střílet! po uprchlících vo

jenských a dle toho jest možno
že oba vojínové budou ještě pota-
hováni před soud civilní

— Peníze Strýce Sama jsou
konečně tu' z Washingtonu aby
se mohla odměřovati spravedlnost
v soudním dvoře ústřední vlády
Zasláno sem bylo 113800 a po

přijetí toho mazadla ihned zapo
Čal mlýn soudní klapat objedná

vaje svědky a přestupníky zákonů

spolkových do soudní síně

— Kdo chce mít zuby bez

bolesti vytržené neb dobře vypl
iěné ten jde k A P Johnsonu
lubnímu lékaři 140a Farnam ul

Telefon 1561 tf

— Velký spiritualista titulova

ný doktor Lee Harriden byl za

tčen zde co tulák a nebezpečný
karakter a s ním zárovefi i dvě

paničky Palmerová a Hartová
Tento spiritistický doktor léčí

prý také pomocí elektřiny začež

byl zatčen nedávno v Kansasu a

složiv tam Í800 záruky v hotovo

sti uchýlil se sem Zde však jej

policie opět zatkla načež dal

zatčený záruku 500 dollarů opět
v hotových penězích a byl propu
štěn Byl nad tím velice rozezlen

že ho policie nenechá s pokojem a

jeho spiritističtí přátelé též

— V čísle 50a sev 25 ulice se

vzňala v úterý večer nádržka va

solinu blízko kamen postaveni
Paní Burková přikládala do plotny
a plamen z ní vyšlehnuvší zanítil

gasolin který ihned zapálil oděv

její Na její
'
pokřik přiběhla

neteř která jí rychle zabalila do

přikrývky a ohefi udusila avšak

obě ženy byly přece notně popá- -

leny Sousedé ohefi také uhasili

tak že velké škody nespflsobiL

Originál Budweiser— pravé Bu

dějovické — stále čerstvé na čepu
v Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete

Korbelová vína a kořalky stále též

na skladě dtaitf
— Zdejší vojenský ubytovatel

obdržel od vrchního vojenského
velitelství dotaz zdaž by zde mohl

skoupiti 1500 neb aooo tun sena

timothy k dopravě na Filipíny
— Kdysi v květnu byl povolen

rozvod manželům Kirklandovým
matce byly přiřknuty dítky a

domek v němž rodina bydlela
muž pak jí měl platili f 12 měsíčně
na výživu Avšak pečlivá matička

z opice ani nevycházela peníze

propíjela a děti zanedbávala ty

pak se utekly k otci Nyní před-
ložil Kirkland soudu Žádost aby

byl zbaven povinnosti placení
alimentů aby ožralá žena jeho z

domku byla vyhnána a dítky mu

přiřknuty Soudce Fawcett vy-

slechni obžalobu i obhajobu ja
kož i svědky s obou stran vyho
věl žádosti Kirklaodově zbavil jej
povinnosti placení alimentů vrátil

mu domek a dítky mu nechal na

zkoušku pak-l- i je bude lépe vy-

chovává ti než matka

— Městská pokladna se opět
trocha naplnila oněmi #20000

jel společnosti železniční za vydr--

UHLÍ!

se nadějeme bude pokladna zase

vyprázdněna
— Jakýsi ožera Chas Antill

vlezl v úterý do Owl salonu na

Douglas ulici a započal hádku s

nalévačem Majitel salonu Dave

Hill vyhodil ožeru avšak ten se
z nlice obrátil a na Hilla vystřelil
Kule roztříštila sklo ve dveřích

jen asi dva palce od hlavy ho

spodského načež policajt Antala
zatkl ' Na ožralu toho vznešeno

bylo více žalob že lidi svým re
volverem ohrožoval

— České hospodyňky upozor

fiujem na hojně zásobený obchod

grocerní který vlastní pp Bárta
a Heřmánek aa Williams mezi

13 a 14 ul Všechno zboží jest
nejen výtečné jakosti ale zárovefi

tak levné jako nikde jinde Zku
ste to! (t 17x001)
— V soudu o náhradu $25000

za ztracenou ruku Rich Living
stonovi v závodu Cudahyho se

porota neshodla

— Společnost zdejší výstavy se

měla zodpovídati před soudem

proč neproblásí úpadek když

dluhy své platiti nemůže Zástup
ce společnosti prohlásil před soud

cem Mungerem že společnost jest
vskutku bankrot a vyžádal si 10
dní času aby se mohl připravili k

soudnímu řízení bankrotnímu
Proti tomu však zase protestuje
věřitel Thompson který má u

společnosti výstavní pohledávku

$5000 již by rád obdržel celou

vyplacenou což však se nestane
pak-l- i společnost bude spolkovým
soudem prohlášena bankrot

— V pátek 1 prosince bylo
konečně nádraží Union otevřeno

ku používání obecenstva ač není
vnitř ještě vše dohotoveno Pra

cuje se ještě na vnitřním zařízení

což ale nebude vaditi obecenstvu
v používání nádraží do nějž nej

nutnější úřadovny byly přestího
vány
— Stará budova poštovní bude

konečně přece opravena a zaříze

na pro vojenské úřadovny mis- -

sourského velitelství Na opravu

budovy té povoleno bylo kongre
sem $25000 a budou v ní zařízena
skladiště vojenských potřeb i kan
celáře Ubytovatel' okrsku vypi
suje konkurs na opravy ty které

mají sestávati ze zařízení vnitřní
ho jako zvedáků rourovodů atd
— Komise přijímající stížnosti

na vysoké ocenění majetku vyří
dila záležitost Tělocvičné Jednoty
Sokol příznivě Spolek žádá aby
daS z budovy a pozemku byla sle
vena poněvač jich používá k úče
lům vzdělávacím a dobročinným
aniž by měl jakého prospěchu z

nich Komise přijala stížnost tu
a odkázala ji městskému zástupci

aby rozhodl má-l- i právo dafi t
majetku toho slevili

l5F"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 čepičkal A což ta chuťl Ja
ko křen! Když jste "v městě'
neopomefite zajít na 'jednu' plzefi
ského třeba tu velkou a oč že se
budete se cítit jako doma

— Společnost dráhy Missouri
Pacific zařídí od 1 prosince po
dél svých tratí nemocnice v růz-

ných městech kdež by poranění
cestující neb zaměstnanci mohli

býti léčeni Nyní má jediný ho

špitál v Kansas City kam všichni
nemocní jsou dováženi což jest
velmi nepohodlné Proto budou
od 1 prosince poraoění z dráhy té
léčeni též zde v Omaze v nemocni'
ci sv Josefa podobné bospitály
budou též zařízeny v Joplin Mo

Fort Scott Wichita Atchinson a

Coffeyville Kansas a v Pueblo
Colo

— Chcete dátí svým dítkám
dobrého obchodního vzdělání ?
Zda-- li ano nechte je navštěvo
vat Omaha Commercial College
Jestli k tomu se odhodláte tedy
se dříve přihlaste v tiskárně P
Západu a dozvíte se jak ušetříte

peněa na školném ít
— Minulou sobota pořádán byl

v síní pana Jana Hrocha velký
posvícenský ples Háje Lily Číslo

9 Kraba Dřevafek jenž vydařil
se aad očekáván! K posvícen
skána tona plesa dostavilo aa

hojné našich krajanů ktefí při vý
borná hudbě bavili se v nenucená
aábavf al do rána íajímsvosdí
r"i tssto plasa tyto DrtTii
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The Bterliair Priea a Art Rianold
Baaa Baraer Dokonali vytápécl

tlaatal ni-

klovaná a oadobeaa 1 auaaivala spod-
kem eeay $1700 a výaa

C H Brexzer iz O o

pohrobníci a pnjěoratelé koní
er K uL Ho Oauha Neb

tr- - Telefon ťlloC

a sice v úřadovně komisaře daní

Každý kdo by chtěl se přesvědčiti

jestli majetek jeho správně odhad- -

aat jest může tak nyní učiniti a

podati stížnost v případě že by
- au bylo ukřivděno Kdo tak nyní
aenčiní ten pozbyde práva hlásiti

se o jakoukoliv změnu neb nápra
to Kdo by byl pokřivděn a ko-saí-

spravedlnosti zadost učiniti

se zdráhala ten může obrátiti s

aa městskou radu kteráž bude

sasedati co komise ekvalizačnf p

15: prosinci To se týče ovšem

éaaf městských

t _ Nejlepší klenotnické zboží

démanty hodinky okuláry a vů-

bec vše v obor ten spadající kou-- "

píte nejlevněji v obchodě Jos P

Frenzer roh 1 5 a Dodge ulřce

' aaproti bývalé poště Jestli chcete
' svým milým učiniti na svátky milé
"
překvapení

-

neopomeňte obchod

tento navštívitl 7pros
— Komise parkovní stěžuje ve- -'

lice na pytláctví kteréž se prová-

dí ▼ Riverview parku ležícím při
Brně Komise si přeje aby park
ten byl co možno nejvíce přitažli-

vým aby tam lákal obecenstvo z
-

jiaých částí města a z té příčiny

adržuje tam zvěřinec oašem po-

sad v míře jen skrovné a zároveB
- aasadila v parku množství ptactva
i veverek Však nezbední kluci a

aetozumní pytláci a to nejvíce z

fclízkébo okolí ptactvo i veverky
hubí kdekoliv na ně přijdou

Mi-aalo- u

neděli zatčeno bylo šest

pytláků parkem se potulujících s

ročnicemi Parkovní rada ustano- -

vila dva zvláštní policisty mimo

strážníka dosavadního' kteří mají
svláště pásti po nezbedných klu

kách a nerozumných pytlácích a
' pfetrhnouti jejich ničivé a zhoubné

počínání Obyvatelé kolem parku
""
bydlící měli by si vzfti za úlohu

aby sami byli strážci a pomáhali

bájili a chrániti zvěř v parku nasa-aeao- u

neboť bude to dojista jen

ka prospěchu všech osadníků tam-atjší- ch

když se bude park zvele-

bovali a d&Iežitost jeho zrůstati

jjt0nt st řekne Uje ta neh

mm momta dobrá Ale nejlepU jat
VrSferski Zvonelka Aksamit

— Omažský obchodní klub svo-

lává na příští sobotu večer do své

síně klubovní scb&zi všech vyra-fcit-
elů

domácích aby utvořili spo-

lek pro podporování domácí výro-

by Bylo by záhodno aby se

navinula čili agitace přo podporu
datnácího promyslu neb jest to

prospěšné pro každého obyvatele
abce když se vše co se doma

spotřebuje Uké zde vyrobí Kdy-k- y

ade vyrobenému zboží všeho

dnhu dána byla přednost před
ci-ťt- m

zajisté by Omaha měla o

asaobo více továren a následkem

fcio i obyvatelstvo by se rozmao-bval-o

že s rozmnožením obr

tcstva by vystoupila také cena

ÚSPORNÁ PRODEJ KÁMENH

MHton Rooers &

Nakoupivše hojné' dříve nežli ceny stouply můžeme naším příznivcům poskytnouti
výhodu starých cen při koupi kamen a rangf pokud nynější zásoba naše stačí To znamená

pro Vás úsporu od 15 do 2$ procent
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' Tbs Monitor Tbe Majestie Tbe

Qatck llesl ocelové rsnge zhoto-

vené s besesserski ocele a kojné

litiny vrtotené aabeteta Mnohé

drahý a velkosti od $2S 00 výie

Jsme výhradními jednateli pro Omahu a South Omanu pro prodej Radiant Home Garlaad

a pravých Rouad Osk vytápěcích kamen a mnohých jiných druhů známých i spolehlivých
kamen a ranfL Kamna prodávají se aa splátky aneb se srážkou ta hotové Do

South Omahy doválí se kamna bezplatní
— - -
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