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"Ty jednáte jinak
ve svém závodě nei Jiní lidé' Kdo to praví? "Skoro kaidý"
A je to pravda Musí to býr pravda neboC zásady jakými se
řídí tento závod vedou vidy a bez výminky k jistým výsledkům

Zátod Itvpujs prati druhy §boU
Jrodáti ta ceny nenyrotnntelni V

Udrivje terttty a vplnýrýblr v

Ruil ta dobrotu tbnii
Poikytvjt dokonalou obtluhu

Minulých několik týdnů dokázalo mimo veškeru pochybnost že
krám tento jest krámem pro lid A teď praví řidltel oddělení pro
zimníky Že nebylo oddechu v jeho oddálení Ityli jsme tak pilnými
kaJdý den jako minulou sobotu Příčinou tcho jest ie máme pravé
druhy zimníků za pravé ceny úplný výbér zaruěujem každý tlnanlk
který prodáme a proto není oddechu při prodeji

Tohle ja to pravé počasí aby se při něm mluvilo o zimníkách
" — - -

je--li pravda?
Dobré teplé Irisb frieze ulstery hí i za 1375 a můžete vynaloíltl

tolik více co 6l přejete Ty jež prodáváme po 9160 19 00 a 11000

stojí za mnohem více než fa tolik Máte na výběr ze šedých hnědých
aneb černých a máme něco soukenných vroubených astrakanem a

pestrou podiívkou sergovou zvláště dlouhé po 113 60 jež jsou sku-

tečně krásné a módní Váš krejií by vám takový neušli ani za dva-

krát 112 60— Jiné svrcboíuy a zimníky v úplném výběru barev a ve-

likostí po 14 60 t675 760 18 00 a výše Nejlepší závod svrchníkovýi

v neděli odpoledne v síni hotelu

Prague 16 pánů a 3 dámy za úče-

lem úřady o založení spolku kte-

rý by se měl rozšířiti po všech
Česko-americký- a jehož

účelem by byla péče o povznesení

jména českého v této zemiSpolek
ten by měl soustřediti všecky

Čechy v kluby jejichž
účelem by bylo šířiti vzdělání

vyšší stupen umravnčlosti a ná-

rodní uvěďomělosti mezi náš lid

Prostředkem k dosažení cíle toho

by mělo býti zakládání knihoven

po všech osadách které by se z

místa na místo přenášely dopomá-

hání chudým študentům české ná-

rodnosti ku dosažení vyššího vzdě-

lání zakládání Českých škol a

pořádání poučných přednášek
Zvolen byl sčleaný výbor který
má sepsati provolání ku všem

krajanům ve Spoj Státech ku za-

kládání klubů vybízející a náčrt-nou- ti

v něm účel i spůsob organi-sac- e

Též byl zvolen tříčlenný

výkonný výbor který má o zdar

podniku toho dále péči míti

Podp Sokol Tyrš čís I
— Nejlepší a nejlacinější gro-cer- ií

koupíte u Jos Nováka v čís

1264 jižní 1 3 ulice dt

— V městském vězení zemřel v

neděli odpoledne jakýsi Carlson

kteiý tam byl zavřen pro opilství
Mnoho kořalky jej usmrtilo

— Zakládá se zde "společnost

pro založení krematoria totiž pece
na spalování mrtvol Hlavním

podnikatelem jest Henry Eicke

zámožný farmář na západních hra-

nicích města jemuž se piý již po-

dařilo sehnati dostatečný počet
Členů na zařízení krematoria U- -

dek Že společnost zdejší výstavy

podléhá zákonu úpadkovému Tím

jest utaána společnost ta za zban-krotilo- u

a se zbytkem jejího ma-

jetku se naloží dle zákona Všich-

ni věřitelové budou totiž v poměru
ku svým požadavkům o zbylé pe-

níze rozděleni

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 dtittf

— Z výroční zprávy městského

pokladníka vysvítá že jsou finan-

ce obce naší uspokojivější než

předloni Za minnlý rok bylo vy-

bráno daní 1925321 kdežto před-

loni jen 1749629 Mimořádné

daně vynesly 1302120 o $2051
více než předloni Na hotovosti

má obecní pokladna 1399789 o

23244 více než předloni Obec-

ní dluhopisy vydávané do roku

1890 nesly úroky 6 procentní
kdežto nynější dluhopisy se vydá-

vají na 4 procenta Městská sprá-

va nyní dluhuje $1543250 adluh
ten byl během tohoto roku o

$199250 zmenšen Za to však

byl zvětšen školní dluh o $250000
na nové stavby třech škol a vyšší

Školy tak že celý dluh školní ob-

náší $835000 Také přibylo mě-

stu $75000 na dluhu stoky a dla-

žbu veškeré dluhy města Omahy

obnášejí $3361100
— Komise pro výčep lihovin

povolila 157 salonů a 79 žádostí

o license má býti ještě vyřízeno
Celkem se přihlásilo 010 hospod-

ských méně o povolení letos než

loni Proti 9 salonům Schlitzo
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Zprávy osobni

— "Pan otec'' Zvoníček mly-

nář ze známého wilberského mlý-

na byl v Omaze koncem minulého

týdne Sdělil nám že se ve Wil-be- r

mnoho mluví a jedná o dolo-

vání na uhlí na Karpíškové farmě

— Na Sylvestra sjeli se tu pp
A V Kouba nový Školdozorce
Smrha a učitelé Matlach a Štěcri
z Milltgan F J Jonáš z Kearney
Dr J Pecivál učitel Svoboda
s manželkou a J Vlasák z Prague
paní J Brtová a slečna Růžičkova
z Wilber a jiní na pozvání pana
S L Kostoryze ku společné před-
běžné poradě ohledně založení

jednoty kteráž by pečovala o roz-

šiřování vzdělanosti mezi Čechy

americkými Doufáme že kroky

podniknuté pováženy budou zda

rem

— Dr J Šimeček z Wilber
meškal tu přes Sylvestra Přijel
se dvěmi pacienty do nemocnice

kdež je operoval na apendities
Jak nám sdělil obě operace byly
šťastně provedeny a pacientům

kyne opětné zdraví

Za sníženou cenu!

Máme posud několik výtisků spiši

Královské vénné město Mělnit
a okres mělnicky

který s velkou píli sestavil a ku velké
své škodě' vlastním nákladem vydal
řiditel městské £koly pan Lud Boehm
Jest to spis objemný neboť íítá 934

tran velkího formátu s 55 obrazy a
mapou okresu manického a města
Každý rodák mělnický měl by chovati

spis tento obsahující popis a dřjinj
leno roUšte lan spisovatel opravn-- j
e nás ku nabídnuti zbytku spisu za

cenu valné sníženou a sice budem týi
prodivati nyní za fSW) is poštovní
ásvlkou Dřívější cena $400 Žádní
Mělniěan nemusí se nyní vymlouvali
aa cenu knihy neboť ta tuto cenu je
7 pravdě leviou Hlaste se brzy
Adresujte: Pokrok Západu

uauna aeo

Cechovč a jejich zápas
o samospráva

'Vk1am Pnk 7íiti Tvdíni bvl
brožurce předaka pod výše uvedeným
názvem kterou připravil p L 3 Pal-d- a

pro literární klub Atttorovy knihov- -

iíčnlk Midland Moothly Tentocetky
iron ufuíuiku tvpřeklad prearfcicjr
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méslčnfka Midland Mouthly rbiahu- -

jícl tute preauaitn v ngucine
iócia Pokrok Západ"
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CCH3ANHÉ PÁSY

6'JmOYÉ PUNČOCHY

Ctrlí

Sapporters

Baterie

Gumové zboii

v hamt m rycflie
irsvue

1408 Faraaaial
Oataaa flefe

v Čisle 12ÓÓ již j ul
bUie WiUianu

tdel lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

nalézá se t ř-- 509-51- 1 JI 12 ni

isssb MASNY KRAM

na již straně místa vlastní krajan

"V F Kunol
ttslo 1244 jiSni IJ ul

Hejvětší zásoby masa vSeho druhu
ženek salámu šunek a vůbec všeho co

otor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Stará vojna John Jay dobo-

joval již ten život a Ujec Sam má

o jednoho pensistu méně Byl to

jeďooruký stařec s vousem šedým

který v občanské válce ztratil le-

vou ruku a v Omaze se po 20 let

zabýval prodáváním sirek Bral

výslužné ale to mu tak stačilo

aby se mohl jednou za týden apít
Byl také pravidelně jednou nebo

dvakráte v týdnu přiveden na po-

licejní stanici v stavu nepříčetném
tak že byl znám po celém městě

Jinak byl dobrák nikomu neublí-

žil a prodejem sirek si vydělal jak
aa živobytí tak na pití Ve čtvr-

tek večer v salonu aa 16 a Cass

licí zle oaenaocněl a byv dopra-
ven do obecního vězení tam do

lina život svůj dokonal

— Dn A P Johnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
avcu pracovnu těmi nejnovějšímí
a nejdokonalejšími nástroji a zaří-

zením Zuby trhá úplně bez

bolesti tf

— Policejní ředitel Donohue

žádá o přibrání 40 policista do

městské služby neb nynější počet
jest zcela nedostatečný ku střeže
lif města ' K vali úspoře muselo

býti mnoho policistů propuštěno
tak že nyní jest jen 71 mužů ve

službě městské policie což na
ěsto v rozloze 35 čtverečních

mil jest příliš málo Mayor sou-

hlasí --též s rozmnožením policie a

odporučí to městské radě aby
větší obnos peaěz ustanovila na

výdaje policejní pro tento rok

— Sbor Boleslava čís 60 JČD

tmil krok v pravém směru av

#50 na počátek knihovny
do kteréž zakoupil zaačaý počet
pěkných a většinou poučných spí-- 4

Jak vyrozumíváme jest
tohoto čilého sboru ka-

ždoročně jistou částku věnovati

a rozmnožování knihovny a tak

vijem v téže neustále udržovati

— Znalci výtečného moku

všeobecně že takové pivo

jako čepuje Henry Vávra ve svých
hostincích na rohu 13 aWilliams

a 15 Williams nelze nalézti v

celé Praze Není tcdíž divu že

živnost jeho denně vzrůstá a ho-

sta vždy jak by nabil Vejděte k

aěmu a posilněte se tf

— Městská rada objednala na

světí bedny které mají býtí po
cbodníkáck rozestaveny aby do

akh mohly býti skládány odpad-

ky a smetí V obchodní čisti mě-

sta byly již nádoby ty rozestaveny
a policie bude vymáhati nařízení

aby a ulice --nic nevyhazovalo

nýbrž všecky odpaky donášely do

Uchto beden

— Hlavní ůřadfvaa Pacific Ex-

pres společnosti započala a

v pátek kdy již také

polovina úředníku odejela
Úřa-čava- a

ta se přesídlila do St Loui-s- a

kaní se vystěhovalo a ní asi
' £fMlnrkflnoncivke s rodinami

IWednC zřízenci této úřadovny

Nejeli v neděli když veškerý ná-tjt- ek

v sobotu aa dráhu byl do-

valen -

— Soudce Munger ve spolko--

v£a soudu vynesl v pátek rozsu

e£it o 64 stranách celkem 1664 stran

iil1„t1[„M1iHtt„lH„1H
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- Vrroani Ples

TJSPOftADÁ

Sbor Vlastislava č 29 JCD
v Sobotu Dne 6 Ledna 1900

V NOVS SOZOLSKÉ SÍiTX
£ ♦ T8TCPSÉ: Pán

O vyt#ín pobaTeol bo'a chutné aákosky dobrou hudbo a vibeo rte eobyk
upecoa xauavy pruucio pueiara w v pio míra vw noy i rnoi vor nonn u- -

+JZ bavy v Aete tvouet y— —

vým byl podán protest Že dle zá-

kona nemůže býti povoleno pro-

vozování živnosti hostinské spo-

lečnosti kterýžto protest nebyl

ještě vyřízen

— Tom Collins který zastřelil

hospodského Grove ušel přece
šibenici Porota se sice shodla

rychlena jeho vině avšak z ohle-

du na jeho duševní stav a náchyl-

nost k pití nemohla se dobodaouti
na rozsudku smrti nýbrž odkázala

jej do káznice na doživotí Bylo
to nejrycblejší odsouzení zločince

jaké se zde kdy přihodilo neb od

spáchání vraždy až do odsouzení

Collinse uběhlo jen 21 dní

Prodáváme nejlepší Ohio uhlí
za $700 tunu Jupiter kusové
$575 tana Tyto dva druhy

jsou nejlepší r trhuzkuste nás

Hald & Rice 500 jižní 16 nl

Telefon 1238 Skladiště 20th
Si Fopleton Are Telefon 1222

— Společný výbor všech tří

řádů Západní
Česko-Bratrsk- é Jed-

noty usnesl se uspořádati slavnost

sbratření a oslavu sjezdu omažské-h- o

v kterém byl položen základ

ZCBJ v sobotu dae2i února

O programu nebylo dosud usnese-

no

— Včera odpoledne uváděn byl
do ZČBJ nový řád Slovan čís

78 skládající se vesměs z mladých
a řádných krajanů Do schůze

dostavili se v četném počtu bratří
ze So Omahy — četnějším než

členové řádu Palacký — a též něco

členkyn řádu Eliška Přemyslovna
čís 77 Nový řád došly četná

blahopřání '

— V síni sv Filomeny na 9

a Howard ulici se reŠlo v neděli

odpoledne asi 150 Američanů

irského aby se tu poradili o obno

vení národní ligy irské Bylo to

shromáždění horlivých vlastenců

z jejichž řečí tu pronesených vy-

svítala láska k jejich rodné zemi a

nenávist k Anglii k té nepřítelky-
ni jejich domoviny Všichni se

shodovali v náhledech že nadešla

doba kde mohou vlasf svou po-

rn stíti na vládě aoglické která na

národu irském spáchala tolik bez-

práví: Válka s Boery přivedla

Anglii do nesnází v nichž Irčané

mohou st získatí zadostiučinění za

všecky ty útisky jichž jim bylo

vytrpěti od nenáviděné vlády
Irští vlastenci tu činili rozdíl mezi

národem a vláJou anglickou pra-

více že národ anglický neměl s

útisky jich vlasti co činiti nýbrž

jen vláda nalézající se v rukou

šlechty anglické Ve schůzi té

bylo ujednáno znovu zřídiu ná

rodní liga irskou a napomáhati ze
všech sil rodné vlasti ku osvobo

zení ze jba anglického

— Na soukromé pozvání beze

vší veřejné agitace shromáždilo se

'

psáno bylo již dosti kapitálu k

tomu potřebného tak že prý se

během tohoto roku ku stavbě při
kročí

uspořádá maškarní ples
— Sylvestrovská zábava Tělo

cvičné Jednoty Sokol vydařila nad

učekávání jak finančně tak i v

ohledu mravním neboť program

jenž byl dosti bohatý byl též

pěkně převeden Pozůstával z

několika čísel sborových zpěvů
z nichž nejlépe se líbil sextet

"Žežulička kuká" tak že musela

býti opakována Opereta "Sezení
městské radv v Mrkviaticfch"

byla dobře nastudována avšak

provedeni bylo by se bývalo lépe
líbilo kdyby účinkující byli lepší-
mi ochotníky aspoS někteří z

nich Co se týče provedení zpěv
ného zaslouží si zajisté uznání

neboť zpěvy nacvičeny byly zda

řile Aranžování půlnoční scény

bylo též pěkné jen že bylo poně-

kud rozvláčné a některou chyíli
se nám zdálo že nového roku se

nám ani již nedostane Obecenstva

sešlo se hojně jež při výborné
hudbě bavilo se až do šesté hodiny
raoní

— Ji ono st řekne itje ta neb

tna mouka dobrá AU nejitpfí jett
Wilbertki Zvoneíka a Aksamita

dne 20 ledna 1900
— Nová školní rada se zorga- -

nisovala na nový rok a prvním její
činem bylo zrušení úřadu školního

policisty který byl starou školní
radou ustanoven Školní rada

jest tobo náhledu že $1200 služ-

ného pro tohoto nového úředníka

by byly vyhozené peníze poně-

vadž funkci onu vyhledávání dí-

tek jež školu nenavštěvují může

zastávati tajemník Školní rady

Bývalý radní Hess který byl sta
rou školní radou ustanoven polici-

stou školním nechce se však úřa-

du toho vzdáti a bude se nejspíše
o něj soudili Také stížnosti na

starou Školní radu byly vzaty v ú- -

vahu a zvolen výbor který má

prozkoumat! kontrakty na dodáv-

ky tabulí a záclon pro tři nové

školní budovy

t síni pana Jana Hrocha
— Sbor zástupců české svobo

domyslné Školy odbývá pravidel
nou měsíční schůzi ve čtvrtek 4

ledna v Sokolovně-- Ctěné zástup
kyně zvláště pak zástupu spolků

jsou Žádáni aby se do schůze co

možno v plném počtu dostavili

neboť předešlé schůze byly velmi

nedostatečně od pánu zástupců
navštěvovány

— Pan J K Siokule cestující

jednatel pro známý a stále vzrů

tající pivovar South Omažský

jehož výborný výrobek stále více

dobré pověsti nabývá a se šíří

závítal do pisárny v sobotu sby
se přesvědčil ak novidářské cba

se cbutná "Pale Etprť z jejich

pivovaru jehož soudek "na košt

ieí pfedešel Jestli chutnalo? I

darmo mluvit! Chasa vzpomínala
na nový rok jak bylo dobré a

litovala - la": nebfl oa pondělek

TELEPHONE 431

(iClKi&XW I

141 j-- FAHNAM ST

Můžeme Vás zásobiti

nejlepSím

TVRúYM a MEKYM

UHLÍM V TRHU

NejniHí eeny plni 'váha a

rychlá dodávka

Nebratka Fud Company

Heyn-fi- v dar Ještžmésfc- — -aar——
Kaidf ví i udělen nim byl stříbrní

koflík — prvni cena - ra krišnou fotografii
v nedávné konvenci yttifnthňt — rxdor to
mu bademe vaak diva adarma kraannu po
dobitou ve VDdovjca barvách v pékuMB
rámci kaidm Jednotlivým tuctem platino
kaMnetnich aneb víUlch fotorrafli Podo--

blsna vt vodových barvách sama mi cena
to PreatědtMse!

fotografista
'818815-81- 7

J 15 al Omaba

PRO VÁNOCE 1809
Máme velmi pknf vjbír allppen& viecb
druhá a nejnovřjíi mody aaceny klerit
váal překvapí Zalíbí ae vám dollta m

aeanáte t aobé aneb avýra domácím d
oitiemlelepáí pohodlí saopathtl nei kou-

pi páru til ppera u avátnlho
U náa doataoeta oH koupi áoo(oi-- dárkt
nejvire sa avé penise Máme rríkf výwir
sa riaoá ceoyod nrjlevnéjilch k nejlépe! m

To u rot 11mí le prodátdmé tíí
ttřerlfi tOtnU laéill ammmmmmmmZm

Po mnohá let l'l obaluhoje v tomto ti-vo-di

paa Anton Bílek av4 krajiny eoflni
Uk ochoto I tentokrát Zajdete do tlela
le? B Iftth Btr naproti Baydena

C J CARLSON 107 So léta StT

nástupce po W N Whltney ' '
aavroU Haydeo'

TVoie
SruNlc
IVůžky
VoaEeUy
Kráječi nože
Hojně zboJÍ na výběr Ty nej-lep- SÍ

a nejtrvanlivěji dárky Nic

nemole býti rozumnějšího a při- -

měfenějlíbo Máme otevřeno veřer
tento tťden -

"ř
Pndi áme trž kamna '

1SÚ Faraxai al Oautui

2408 al Soatl Oaafea

~

XTIIIX! UHLÍ! UIILI!
5aMim ctenfw krajn?ni se jlerf tvrdla mké útlí la ceny

aejBÍttítiM přečti aSÓW liber DovUks rycbti -

XLsvl 715 3o 13tJ Stret
TILEFOJt m%

ještě jeden ' +s %


