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Pokrok Dao tvýbor vytkl si ta úkol aby výroM
toto bylo oslaveno okázaleji než

POKROKU ZÁPADU
Dobrý maKintoš

střelil ale bezpochyby Žádného

nezasáhl

— Do Hirshburgova oděvní-ckéh- o

obchodu na Douglas ulici

se dostali v noci na pátek zloději

po záchranném žebříku a odnesli

odtud asi 5 obleků několiké ho-

dinky a prsteny

Prodáváme nejlepší Ohio uhlí
za $700 tuuu Jupiter kusové

$575 tuna Tyto dva druhy

oboum novým sborům hojného
zdaru a prospíváni

'

— Pan Josef Kavan všeobecně

známý jednatel pozemkový pře-

stěhoval se v minulých dnech a

bydlí nyní v čfsle 14:0 William

ulice v bývalé Langpaulově bu-

dově v druhém poschodí Tam

jest ochoten posloužiti všem v

jakýchkoliv záležitostech pozem-

kových
— Znalci výtečného moku

všeobecně že takové pivo

jako čepuje Henry Vávra ve svých
hostincích na rohu 13 aWilliams
a 1 ? Williams nelze nalézti v

Dobrý makínto5'má cenu tuctu deštníků a změní deštivý
den v ucházející počasí Drahý? Nikoliv není toho

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

metovým límcem velkou kápí a velkými perleťovými

knoflíky pouze f35
Dámské Double Textuře makintoSe pěkné jakosti s velkou

kápí sametovým límcem plstžnou obrubou velkými

perleťovými knoflíky pěkně zhotovené 1500

Dámské Double Textuře covert cloth makintoše se sa-

metovým límcem velkými perleťovými knoflíky upra-vitelný-
m

živůtkem po f6-7-
5

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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Předplafié obnáší pouze $100 ročně

eařeí Vaídý předplatitel obdríl 26 velkých seSítfi nejlepSích románů kaídjf

ae£ilo6f atraaách celkem 1664 atrau
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OiícIi nas cli ohlášek

eat íluchfm naieho obebodu Ubrazy
luvní kreali-n- ]ou dle fivícb modelů

íkuiefnosti věrné a svědomité vul&nf
skuierDcb pomřrft nerbarvené nepře- -
nHné Jeallie vvroky lylo jou aiinvmi
k le I ibožl tety na papíře nolsou

vfUl oe ceny ve skuieřnontl Konp6
Jež nablifme pH naWcb Oold Coln

ventidurt kamnech spodním taliem
od vjíSe naSIcli 'Favorlť ' ziihHva
efeh kamen od25PO víS a Tbe Jewď
o elovyi h runglod t'2n 0 vyfte jdou

v Omnze Pak nie llcnn tif

Ottk kamna kteri dril oheň 48 hodin

nemalí sobe rovnícli Prodáváme krajecí
stolní příbory po $100

1514 Farnam ul Omaha

2408 N ni South Omaha

r 1510
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stor
-S1 Douglas St

kdykoli před tím o čemž ani dost
málo nepochybujeme O půl-

noci podávány budou hostům

chutné zákusky

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 dt4 1 tf

— Dítky navštěvující českou
školu pořádat i budou příští ne-

děli odpoledne besídku majíce na

programu Četné deklamace zpěvy
hudební Čísla a zábavné výitupy
dětské Besídka tato jest druhou

od znovuzaložení české Školy a

rodičové kteří pcsýlají dítky své

do české školy neměli by si ne-

chali ujiti této příležitosti podí
vati na jmenované besídky tak

aby se přesvědčili jak miláčkové

jejich v mateřském jazyku se zdo-

konalují Čímž zároveS jim dodají
chutě k dalšímu se učení Doufá-

me že čeští rodičové nejsou lho

stejní k této Činnosti sboru zá

stupců pro českou štolu a že v

hojném počtu besídky navštíví

čímž dají na jevo že s podnikem
tímto souhlasí

— Rosie Ludvíková podala Žá-

dost za rozvod od svého muže Jo-

sefa Za příčinu uvádí Že ji ne-

živí a že ji trýznil

— Zdejší společnost pojišťo-
vací Home Fire Insurance Co

která byla založena a od samého

počátku spravována C J Darbe

rem byla vykoupena a přešla ve

správu M L C Funkhausera z

Chicaga

— Hascallův "zámek'1 neroz-mn- á

obrovská stavba kterou

podniknul před lety na Castelar

lici proti Čtrnácté mizí ponená-l- u

Nynější majitelé pozemku
Merchants bank nedostavené zdi

prodali stavitelům kteří je rozbí-

rají k vůli stavivu
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Můžeme Vás zásobiti

nejlepším — a

TVRDÍM a UEKYí1

UHLÍM V TRHU

Nej'ni2U eeny plni váha

rychlá dodávka

Ktbraika Fuel Company

ZvláStní levné ceny ten týde

plcn lvn obuvi

„Í300
Mataká
ra

MJtatlrTica $iM
Muiká tooatrerlc $150

aattly v acjl- -

vaéii ea nmeh
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C J CAUSOU 107 So Htl St
m m mhHmtf

n'éx& m ve tnimé

lékárně fim fiermáka

v Ušle 1266 jii ij ul
blil Willianu

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovali

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

nalézá se v 5 509-51- 1 jii 12- - ul

m MASNY KRÁM

na jii atrane meata vlastni krajan

"V" F Kunol
ííslo 1244jilt 13- -

íiísnbv masa Tíeha druhu
ženek paliimu Šunek a vůbec všeho co
otor tento spadá

Ceny levnější než Kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Konduktor Armstedt a mo-

torik Clark byli v noci na středu

přepadeni ode dvou zakuklenců

na 36 ul u Ames ave když
obraceli káru k městu Lupiči s

revolver v rukou jim prohledali

kapsy a vybravše jim í 18 zmizeli

— Na sev 17 ulici zanechán

byl 3letý chlapec Davidsonův

sám doma a nejspíše chtěl pomocí
kerosenu udělat! oheň v kamnech

při čemž si polil šatečky které se

vzňaly Když sousedé křikem

dítěte přivolaní vešli do světnice

nalezli tu dítě již celé ohořené a

mrtvé Davidson otec chlapcův

byl v práci domácnost spravoval
I41etá dcera která odešla se star
Žím chlpcem do grocerie zane-

chavši malého Jeníčka samotaého

Matka dítek je pryč od otce tak
že o ní rodina neví

— JÓ ono se řekne íe je la neb

ona mouka dobrá Ale nejlepH jest
Wilberská Zvone řka a Aksamita

— V pátek večer byla v Cen-

tral Labor unii odbývána velmi
bouřlivá schůze skrze politiku
J R Lewis zástupce typografi-
cké jednoty provozovat o posled
ní volbě politické Šmejdy a v

časopisu Labor Bulletin napadl
předsedu s některými členy tohoto
ústředního tělesa Byl za to po
hnán před soud Central Labor
unie a po dlouhé debatě skoro

jednohlasným usnesením ze sboru

toho vyloučen Na to odvolala

typografická unie své dva další

zástupce pokud vyšetřování v zá-

ležitosti té skončeno nebude V

téže schůzi stěžovala si jednota
plumberů na pokladníka okresní-

ho Elsassera že ustanovil svým
příručím J W Barnetta vylou-

čeného člena jejich unie Záleži-

tost ona byla odkázána k vy Šetře
ní smírčímu výboru

— Minulou neděli odbývaly se
dvě schůze v klubovní místnosti

hotelu "u města Prahy'' a sice

byly to obe schůze klubů íez v

budoucích dnech ku Západní Če-

sko Bratrské Jednotě uvedeny bu-

dou Dosavadní Členkyně řádu

Palacký počtem přes 30 usnesly
se že založí si zvláštní ženské
číslo neboli řád a přihlásilo se již

přes 20 dalších nových členkyB
Ve schůzi v neděli odbývané usne

sly se přijmout! jméno Eliška

Přemyslovna a požádati o uvedení
k jednotě od neděle za týden totiž

dne 17 prosince Schůzi této

předsedala paní Antonie Kmento

vá a tajemnicí byla paní Josefina

Steigroá — Též klub mužský

odbýval v tentýž den a v téže síni

schůzi svou v kteréž usneseno

bylo nazvati klub jménem Slovan

požádati o uvedení na nový rok
▼ pondělí dne 1 ledna Přes 30
mladfcb a vesměs statných a řád-

ných krajanů přihlásilo se jii ku
klubu tomuto a můžeme očekáva-t-i

že ještě aspoH tolik přihlásí se

do času uvedení Příští neděli

odbývá klub tento znovo schůzi

aby mohly se vyhotovili žádosti o

pojištění všech kteří ai dosud te
přihlásili a na žádost podepsali

jakož i všech dalších kteří se při-hlás- iti

chtí neb hodlají Přejeme

UHLI!

jsou nejlepší ? trhuzkuMte nás

Hald & Kice 50tt jižní 16 ul

Telefon 123S Skladiště 20th
& Popleton Are Telefon 1222

— Paní Scottová zdá se býti
velice rozumnou ženou a proto
snad žádá za rozvod od svého

mužíčka vírou zaslepeného Když
se roznemohla její dceruška ne-

chtěl prý Scott vzíti k ní lékaře

poněvadž věřil v léčení vírou

manželka však sebrala dítě a ode

šla k rodičům svým aby je tam

mohla nechat léčiti vědou a ne

vírou Proto Žádá za rozvod od

muže svého a za povolení výživ
ného

— Na jihozápadní straně pro

testují občané proti vydání povo
lení na výčep lihovin Metzovu

salonu v č 2705 Leavenworth

ulic Nedaleko salonu toho se

nalézá Švédský kostel a na druhé
straně přes ulici katolická škola s

kostelem pro kteréžto příčiny by

prý neměla býti povolena license

onomu salonu

— Chcete dáti svým dítkám

dobrého obchodního vzdělání ?

Zda-- li ano nechte je navštěvo-

vat Omaha Commercial College

Jestli k tomu se odhodláte tedy
e dříve přihlaste v tiskárně P

Západu a dozvíte se jak ušetříte

peněz na školném ft

— John McNeill předseda jed-

noty kotlářů přijel do Omahy z

Kansas City aby tu urovnal stáv

ku KOtiaru v meyeone v uuaacn

dráhy Union Pacific Stávka je

jich došla schválení u celé národní

orgamsace a nebude-- n srovnaná v

dobrém budou všichni kotláři na

celé dráze Union Pacific vyvoláni
na strajk
— Omaha Pbilosophical Soci

ety odbývala v neděli odpoledne
četně navštívenou schůzi v n(2

bylo živě debatováno o vzděla-

nosti

— Příští sobotu večer bude od

bývána valná schůze veškerého

občanstva za účelem projevení

ympathií republice Boerské ' v
A 11 It

jeím zapasu s AngucKem ve

schůzi kteráž se odbývala minu-

lou sobotu sestaveny byly násle

dující výbory za účelem učinění

potřebnýeh příprav a sice: výbor

pro získání řečníků Fn--d fclsa-se- r

erry Howard F J- - Freitag a I

Dunn Pro zjednání síně Lee

Herdrran P C Heafey dr- - Sa- -

ville William Hayden John ř
Miirphy Výbor pro resoluce

Frank Raosom John Rush W

Shoemaker S F Nehle a J

Rosický Výbor ku ostatním

přípravám John A Creighton
Cleo Heimrod John F CoaJ

James McLeod Ed J Ryan Dr

W J Grann a rrank Burkley
Guvernér Poynter bude pozván

aby se schůze zúčastnil a jí před-
sedal Douíáme Že též čeští ob-

čané se schůze této zúčastní a

projeví tak že mají sympatbie s

oárodem o svobodu svcu proti
sveřeposti a útisku bojujícím

— Nejlepší klenotnické zboíí

démanty hodinky okuláry a vů

bec vše v obor ten spadající kou

píte nejlevněji v obchodě Jos- - P
Frenzer roh 15 a Dodge ulice

oaproti bývalé poště Jestli chcete

svým milým učinili na svátky milé

překvapení neopomeňte obchod
tento navštívili a 7pros
— Příští čtvrtek odbyv se

pravidelná schůze sboru zástupců
pro českou školu Jest žádoucno

aby všichni pp zástupci jakož
ct zastupitelky do teto schůze se

se dostavili a o předléhajícícb

jednáních řádně porokovali Schů

ze odbývá se v Sokolovně ▼ 8

hodin večer

—- Jedním z nejlepšícb plesa
letošní sézoně slibuje býti ples
sboru Vlastislava č 29 J C D

kurý odbýván bude v sobotu dne
6 ledna 1900 v Sokolovně Jest
všeobecně známo že plesy pořá
dané tímto snaživým sborem jsou

jakýmsi mapnetem jemuž neodo
lá téměř nikdo z našich krajanů
a proto domníváme se že bylo by

zbyt tč o O odporučovati přilil ples
našim krajanům jelikož odpor o

čuje se sám Hudba ' která bode

při té příležitosti účinkovali jest
iedoou z nejlepšícb v městě Le
tošní ples sboru Vlastislava jeSt

Datnáctým v ročním" a zábavo!

celé Praze Není tudíž divu že

živnost jeho denně vzrůstá a ho-

stů vždy jak by nabil Vejděte k

němu a posilněte se tf

— Během těchto studených
dnů jest zapotřebí uhlí a to nej

lepší lze obdržeti u Nebraska
Fuel Co Tato společnost zaslu-

huje důvěry občanů jelikož jest
to závod v kterémž každý bez

výminky jest poctivě obsloužen

Není třeba snad připomínati že

právě v tomto oboru velmi často

bývají odběratelé zkráceni na vá-

ze však u Nebraska Fuel Co- - ob-

drží každý poctivé zboží za pocti-

vé peníze V obchodních záleži-

tostech přestávají osobní aneb jiné

ohled) Každý musí hledět na

to aby za své peníze obdržel co

mu patří a když objedná uhlí u

Nebraska Fuel Co tedy se bez

výminky na to spoleboouti může

Společnost tato přičiSuje se vše-

možně aby si zachovala přízeň
všech Její uhlí jest čisté a pro
sto prachu a vůbec nejlepší jakéž
za tu cenu neb za ty peníze se na-

bízí My můžeme z vlastní zku-

šenosti potvrditi pravdu toho

jelikož sami se společností tou již

po delší dobu obchodujeme
uhlí zkusta objednati

u Nebra-k- a Fuel Co a přesvědčí-

te se že pochodíte lépe než

kdekoliv jinde
— Kao chce mít zuby bez

lolesti vytržené neb dobře vypl-iěn- é

ten jde k A P Johnsonu
ubnímu lékaři 140a Farnam ul

felefon 1561 tf

— Minulý pátek večer odbývala
_w - - - J L

se opet jeaaou po aeisi uoue

schůze klubu ku zvelebení jižní
části města a sice v místnostech

na 10 a Hickory ulici Byla
dosti obstojně navštívena — a2

na Čechy kteří sice tvoří značnou

část obyvatelů jižní části města

avšak v obecných záležitostech

jsou těmi nejnetečiějšími Ve

schůzi jednáno o naléhavosti po

třeby prodloužení pouliční dráhy
po 13 ulici a Missouri ave do

středu South Omahy Všichni

řečníci shodovali se v tom že

dráhy takové jest zapotřebí a rad

ní Stuht sdělil že společnost sli

bila že vezme záležitost tuto v

úvahu ve své výroční schůzi

Předseda Power upozorňoval že

dokončení boulevardu se zdržuje
následkem překážek jež jistí ob

čané podniku tomu v cestu kladou

a zvolen výbor kterýž má s

občany promluvili a je o

lepším přesvědčiti Příští schůze

odbývati se bude příští pátek
večer v Kesslerově hostinci v

Brně a snad občané brněnští kte

rýmž přece tak mnoho záleží oa

prodloužení oněch tratí uznají

aspoS pak za přiměřené aby se

schůze zúčastnili když se v jejich
vlastním středu odbývá

— St John ač byl již jednou
uznán nevinným zločinu padělání
čeku byl pro tentýž zločin přece
odsouzen na rok do káznice Vy

mlouval se že to udělal z opilství
a Žádal za prominutí trestu ale

soudce Baker ho přece odsoudil

do žaláře St John má prý man

Želku v Dallas Tex která tam

požívá velké vážnosti

— 30 neb více roků ▼ Heoot-dické- m

obchodu na rohu 13té a

Douglas ulic mělo by býti zna-

mením důvěrv Optejte se koho

koliv na mně a pak přijďte a vy
heřte ai vánoční dám v pro své

přátele Nebudete toho litovat!

Diamanty jsou mojí specialitou
A B Hubermaa

23M roh 13 a Douglas
— V pátek večer t 9 hodin

byl oa ulici Howard přepaden ode

dvou Černochů Edwio Jacksoo
Jeden ho chopil od zadu za krk

druhý mu prohledal kapsy a vzav

mu zlaté hodinky Si 50 na ho

tovosti dal te na útěk 1 a tím

který jej držel Jackson za nimi

XJ1ILI!

OmnžsVý lilavní stan pro koupi
vúiiocnílio zboží

'ž? Jiejvélší ziisobi vánočního zbo
ží a nejiiizsi cí ny na zapuue

Nakupte si co nejdříve možno před
vánoci nežli nastane tlačenice a pokud
naleznete výběr úplný

9'Jeentový obchod
12111-12- 21 Douglas St

BOSTON ST0RE
Oraalia

J L BRANDE1S & SONS naj
N W Cumer ISlh 4 Dotilaa 8U

MÉ1 IŮM íííioíči úMi
zimníků pro muže a hochy

Před zvýiením cen vlněných látek nakoupili

jsme obrovské zásoby za hotové při velké

ráice a proto můžeme nyní iatstvo

prodávat levněji nei kde jinde

r i q- - pkné oblek v pro mul botoens kal
AU fiiM mirn a twd Jedaoducbé t dvouřadové

maji 01a 17 SO
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pěkných rhevioia irďouducM I dvouřadové
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