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ským a tři maskám mužským jež

vystaveny jsou ca výkladní skříní
českého groceristy pana Josefa
Nováka '

Filidllza
POilflOííU - ZÁPADU

' — Předevčírem zastavil se v

naší písárně farář p Vránek a
sdělil nám že jest poprvé z domu

po nemoci delší celého týdne
Trpě avým obyčejným neduhem
zánětem v hrdle musil se jako
skoro každou zimu podrobiti ope

deudausdo Umělecký vkus— Divadelní představení "Pod- -
UDBALanapod Bemoeeta přena oskalák" pořádáno bude Tělocvičo!éu m ve cnamé v nemecRvcn zaauuu

nou Jednotou Sokol dne 4 břez
raci Mezi řečí sdělil nám dálena Zkoušky konají se nyní pra %ATr richtra fe

lékárnicím fišrmdka že není si vědom Že by byl pro
nesl při pohřbu paní Tesařové je

videlně a s chutí což zajisté
opravňuje nás k domněnce že

provedení bude zdařilé a sice

nejen mravně nýbrž také finanč-

ně Rozumí se samo sebou že

r hUUIIUVI
PM1EXPELLEÍ1

HěA dH d nral lcrí

diného slova kteréž by se mohlo

vykládati co urážka neb výčitka
svobodomyslné straně neb jejím
pohřebním řečníkům leda by se

v UtU 1266 jii ij ul
MU VřiUiavu

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřirovati

la 6iTti A tk-l- ai lutrl tik_ New Yl

si 2 atven a i meaaiipořádáno bude v Sokolské síni

— Dr A P Jobnston zubn vykládati mohlo tak to že pravi
nfljldajclidiúaa vlsatnlt'Ba"w
MiNtU TJnia a edponera

ml píednlml lékaH Uuml '
mezi jiným že všechny chvalořeči
nad rakví mrtvého jsou marnými
a témuž nic neprospívají a vše co

lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovčjšími

nemá knlif — i původní myšlénka může bjUi obytdnou Správué ná-ro- ry

o barvách tvai o střihách oa šatstvo atd přichází následkem
jistých vloh a zkuáei ostí

Jest naSí snaho i co obchodnlkA a též i naším zájmem abychom
nalezli pravého druh i iboií za pravého druhu ceny Mnohé íboJSÍ Jeí
prodáváme hotoví se výhradně pro oáa My máme rádi věci pro naíe
odbjrstf-l- které nejsou jinde k dostání

V oddělení pro zenshd práce
máme mnohé ženské fakety jež Jsou výhradními — výhradními roz-

ličnými spúaoby — novéJSího a lepSího střihu než naleznete Jinde —

lepáí koupě lepší dobroty lépe zhotovené lépe padnouof lepSí ceny
to vie Jest výhradním proto že to nenajdete jinde nežli zde Jestliže
kde mají v Omaze žakety jež se vyrovnají našim po $300 pak jsme
maroě hledali NaSe jdou t pékného boucle veskrze pod šité --pravíme
"veskrze" — přkně zpracované dokonalého střihu obdivuhodné do
broty Máme Je též v Kersey Jestli si přejete

Viděli jste naSe výkladní okno?

7pcLtlMty I jiufml Tjuk--

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU a nejdokonalejšími nástroji a září &it br'pro takového učioiti můžeme jestzením Zuby trhá úplně bez Snu 2SleSatrza něho se pomodliti Bylo muMlMáMTÍ 601-íllj- U 18
bolesti tí

velmi nemilým že mohl kdokoliv upupivu ucp projmu m auua

spatřovali nějaký kámen úrazu
— JS enti se řekne ir je ta neb

na mouka dobrá AU nejlepii jest tom a dvojnásob nemilým že prol& MASNY KRAM TRŽNÍ ZPRÁYYWilberski Zvoneíka a Aksamita
neoprávněnou výčitku kterouž on

by byl nechal úplně bez povšimnu— Karanténa kol domu 2604

Decatur ulice byla již zrušena Chicago 8 dnort IMS

Trh pSenlfn jeit nytt Čileji! cen J"t pe

tí kdokoliv se hájil Jest naším

přesvědčením Že bylo tumnoho
křiku pro nic a za nic a že by bý

poněvadž se všichni Členové rodi
TiiřJSÍ i T)MÍ lok tle tak 1 T Erroi V PufiM

ny Blainsovy z neštovic vystonali Tytoupii cna pMnica o 1 centy na bntll ná

valo lépe kdyby se nebylo začí— Policie nalezla na prázd
'edkvm zprár o tnuíuém puitkozruf ito&j re
Franci! Z Kc Varta u t&llu)e i pro xfvu
se laatai knpnje Zde prodává n cboli holotě1

' na Již 'stráni místa vlaitnl krajan

"V IP Kunol
Itsh H44 jiinl IJ ul

Největšl zásoby masa všeho druhu
uzenek salámu Šunek a vůbec všeho ce
otor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

nalo
ných pozemcích v trávě zakrytou

— Pan Bandbauer byl klubem ozlmka íiilo 1 xa x&71c pro květen ttonpla na

t% a červenec 6V Jarka {Sulo t je ta fi8'i
posada s 12 slepicemi které byly
na policejní stanici týden drženy mladých republikánů první wardy QtW a tTrdíSTc

KnkuFice t též rySSi k čemoí pHpřly
dnešní ipráry o velkém puikoxent knkaHce T

a když se o ně nikdo nehlásil

prodány
odporučen za kandidáta pro úřad

městského písaře Je to již druhý
republikánský klub který nomi Argentině Prodává ae číílo 2 thoJÍ botové ra C H Brewer & Co

pro kvítec 33V a Červenec 24K Nová fit— Soudní vyšetřování záleži
Z NAŠEHO MĚSTA 3 je za 82'itosti bývalého písaře okrskového

naci pana Bandhauera schválil
--— Předseda vodárenské spo

Ove jeet ceny pevné číslo i za 23 Wý 28

27

W 6 SL0ANE & CO

obchodnici

ůMi ntěi rotlelj
▼ Kala 497 406 411 sev SS nlloe

SoaU Omaha

lečnosti Woodbury vrátil se 2 Lořné remeno jfrt ceur pevné C 1 za 11 W

Semeno bojínku (limotby) prodává M za 1240
cesty po východě a přinesl nám po

Albin Franka pokračuje zvolna

Jedná se o to je-l- i zákon o služ-

ném písařů okrskových Vplatnosti
či nic V zápiskách legislatury
schází seznam zástupců na němž

©254 JeWové za 1840

zprávu že město Omaha nemůže Zito Je lét ceny pevnCjM avyiíí Ctelo 2 za 54

— Před okrskovým soudem v

nynějším zasedání má býti také

rozhodnuta pře která se tahá před
soudy již 15 let Roku 1857

zde byla společnost
která zakoupila místo zvané
Grandview na němž je kamenný

vykoupiti vodárnu za $3000000 Teleltin
Ječmen je stále ceny takmřř nezrnSuiné za 38

pobrobníci a pAjčovatelé koní
43-- M sv t& l„ bo Omaha řteb
tr Jsrsaaaaaasa Telefon čialo 80

jak bylo odporučováno Společ Zboíi ae Drodává dle libosti bnff idle Jakosti hotnvt
41Unab na splátkynost ji prý za tu cenu neprodá ač llovczí dobyU-- jest nyní ceny ochableji! Ja

jsou zaznamenána jména těch již
hlasovali pro i proti zákonu Na
tom základě tvrdí zástupci Fran

teční voli pčkui krmen! prodávali M po $5 10®jest volna přenechati vodárnu mě-

stu ?a slušnou náhradu (Nebo
610 obstojů! ai pnwtMuí po $4W00 krávy

k e-- x r ajateční po 13 00®! 0 jalovice I3irt75 voli

spíš: za neslušnou) tirn $ J2SQ485 texusit! voli JU-ín- í 4lg5l0
Vvploý dobytek dospěl jIZ k metě Mo'arové

EdiPTenhle hostinec H avelkův pěkuaá nejlepíí IBkf po $43l500 lehký 1480
::— mUUl PLES! i
" USPOŘÁDÁ

ífiH7% větlloa prodeji po ti &4 W)

Omaha 8 února 1900

V trbn dobytCím převládá ochablost a množ!

vedle Creightonova divadlaje čím

dále tím' větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo-
vané plzeňské jako malvaz To

je krása to je rozkož ta pěkná l Tělocvič Jednota Sokol j
obchodnici klon! se k torna náhledu ie majitelé
jntek přičlBovati m badou o odrien! nízkých cen
Ddkš panovala sněhová vánice a přívoz hovězího

dobytka byl nesmírně alubým tak že není mě-

řítkem Celkem řečeno Json ceny ochableji! a o
bílá čepička! A což ta chuť! Ja-

ko křeu! Když jste "v městě" 10 aí 20 cnt6 nll&l ne byly počátkem týdne

neopomeňte zajít na 'jednu' plzefi- -
aneb o 28 až Í5 centa niti! tiei byly nejlepíí ce-

ny týdue minulého Včera prodáváll se jateční

V SOBOTU DNE 10 ÚNORA 1900

ve své síni mezi Doreas a Martha ul

kovi že zákon je neplatný a tudíž
že se dle něj nejen Frank ale

žádný z okrskových písařů nemusí
říditi Před soud byli povoláni
písaři sněmovní a musí býti před-
voláno ještě více svědků násled-

kem čehož se celý soud dlouho

protáhne
— Nejlepší a nejlacinějíí gro-cer- ii

koupíte u Jos Nováka v čís

1264 jižní 13 ulice dt

— Central Labor unie dovolá-

vá se kněží všech vyznání a spol-
ků dobročinných aby napomáhali
v agitaci ku zavírání všech ob-

chodů retailních po 6 hodině v

sobotu večer Vydán byl oběž-

ník v němž jsou žádáni kněží o

pomoc aby působili na členy'
svých církví by po 6 hodině ve-

černí
'

v sobota nic nekupovali
Čímž by záležitost ta nejsnáze byla

voli po $43efi515 větilnon kolt46 I)ne byly
ského třeba tu velkou a oč Že se

budete cítit jako doma pone dvě stáda nedokrmenycb volt v trhu kte
réž předání byly jcáno za t410adfobé za tiTá- V noci na čtvrtek se nám ♦ a ♦

lom Byl to první lom kamene

nalezený v Nebrasce a kámen z

něho byl dovážen ku stavbám
daleko Široko Lom ten pronajat
byl John Greenovi ale žádný z

podílníků se nehlásil o právo ma-jetaic-

až teprve roku 1885 a tu
Greea tvrdí že on nabyl práva
vlastnického k majetku torna po-

něvadž jej vlastnil přes 10 let
Soud ten během 15 let byl již

čtyřikráte projednáván jednou se

dostal až před nejvyšší soud kdež

byl rozsudek zrušen tak že nyní
má býti po páté před okrskovým
soudem líčen

Prodáváme nejlepší Ohio uhlí
za $700 tona Jupiter kosové
$550 tana Tyto dva druhy

jsou nejlepší t trhuzknste nás
Hald & Rice 506 jižní 16 ul
Telefon 1238 Skladiště 20th
& Popleton Ave Telefon 1222

— Řiditel zdejší policie před-
ložil komisi výroční zprávu v níž

_ j v x
pua&a&uje ua ueuuaMinuuv uiuir
stva v policejní službě se naléza-

jícího Nyní nalézá se při policii

Krávy a jalovice prodávají ae po 2 50&4I0 a voli

k žlrn po3 Sí®47Srteprve dostavila pravidelná zima
se sněhem který padal za silného Vepřoví dobyl k jeat ceny pevné prodává se

po t470©48J
větru Pouliční dráhy měly po Vejce opět hojněji se dováži a Json levněji! Úmrtí a díkůvzdání12c tacetcelou noc v činnosti 6 prometa-cíc- h

kár tak že udržely tratě
Máslo Je ceny levněji! než bylo kol nového

roka obyčejné dobré domácí 15c pěkné stolní

sjízdné ač doprava časem vázla 17ÍÍ18 g másloven 22Q25C

Drdbež Je ceny pevtějíi slepice vypařené
7%c kachny a husy 78c a krocani &íiM%c

Ve čtvrtek však se již slunce pro-

dralo ze sněžných mraků a ulice
naše nabyly obyčejné tvářnosti

Jablka pěkná západní Jaoa po t3GC@350 sud
New Yorská $3 7MM7S

vyřízena Také členové všech

spolků mají se o to přičinili ve

svých rodinách

K úže json ceny nezměněné č 1 syrové za tc
2 7c Cis 1 solené 9% l t tc telec! Ifáic
Seao prodává ae v ceaě ustálené nejlepíí i

Na železnicích v Omaze ústících
se udržela také pravidelná dopra-
va osobních vlaků a jen některé rýSih HIM prostřední $550 a nížin 1500

Tímto oznamujeme svýto přátelům a známým že milovaný syn
a bratr náš

DANIEL PLOVELÁCE
íemřel dne 5 února 1900 ve stáří 24 rokfl narozen jaa 17 března 1876

V zármutku nažeru nemůžeme opomenouti vzdát! nejsrdečněji! díky
pa-

- u "víc L vodičkovi za dojemná slova útěchy v domě smutku a
a všem těm kdož rakev zesnulého věnci a kyticemi ověnčili aneb jinak
přátelství k zesnulému na jevo dali a na hřbitov jej doprovodili

Josffina Lovehce matka

Henry John lomái Viktor Iloy bratři
iiWe sestra Jottf Šimántk ujec

jeuuuuu ULIC 1II1UU1CUU iv- - ot JLoma o uuora ituunamaani viaicy oyiy na cestě zar
ženydne došel našeho šarmantního byla v zdejiim trbn dnes ceny vyíňí

ozimka červená Číslo 2 prodávala se v alevatornRudolfa Havelku telegram z Clark-so- n

aby hned ale v tu chvíli secelkem 71 lidí čítaje v to 1 písaře
za 70% na tmti 7!K®72'4 pro květen T0 a

TvnJáč- - m7©J(8

— Výbor který má za účel

agitaci ve prospěch Bocrů obdr-

žel z New Yorku zprávu že irská
Kukuřice jeat ryní ceny vyiií číslo 2 31 dužalářníky vozky a matrony Ku

ochraaě obyvatelstva rozsáhlého

mŽsta jest jen 36 policistů 10
agitátorka Maud Gonneova sem

trati S2&t!:i pro květen a červenec 33%

Bavlna J ceny pevné a znaCní vylii pro-

středni za gpřijede dne 1 března Gonneová
detektivů 4 seržacti a 2 kapitáni bude mluviti v různých městech Katarrh nemůže býti vyMčeucož jest počet velmi nedostatečný na vyenoae nacez se odebere na
20 policistů koná službu v noci a místními aplikacemi poněvadž tyto nemohou

dottíbnuiitiBÍdia neduhu Katarrh jest krevní
16 ve dne tak že každý z nich neb soustavni neduh a k vyléieuí Jeho eapo-třeb- í

Jest iékA vnitrních Hall'a Katarh Care

Hudba obveseluje každou mysu
OBVEHKLTE SVĎJ IJOMOV

Pošlete nám iJO a ruy vám zasinme tntoktsanf vaiečkoví dařitiet k pnihiiínuri

západ a v Omaze bude řečnili 1

března Výbor hodlá na ten ve

čer zjednati některou velkou diva-

delní budovu ku přednášce té

musí býti na stráži celých dvanáct
užíván vnitřně p&sobt přímo na krev a altrna- -
lé blány Hii'c KamrTh Oure neui íákea

hodin Mimo to však často ně-

kteří onemocní a službu zastávat! i "'"l"e'l neiievnejM a nejlKpí! hu- -

maallckárakým Kyl předepsán jedním z nej- - auizenycn jwii
raje přea luqslepiích lěkara v této aemi po mnoho let a jeat— Episkopální kazatel Johnnemohou čímž připadá tím větší erTT im naiiivfi vlcíf!]r abiiťsné p'n£ VniCIKV DOl

dosna praviaeine prerjpiaovan Mkládá ae dbn kontelní —
sr " aut mu nan nrst vte tři vám co zaB

břímě služby na ostatní Riditei

policie praví ve své zprávě že by jt v uaw si jmiuv vfCr Atvw
t nejiťpaicn atiirek jet jitou známy apoiu
nejlepíiml prostlcdky krevlicíml a ftřlnku
je přímo na sliznuté blány Dokonalá kombi

tam na cestu vydal Nyní se do-

zvídáme proč bylo tak na spěch
Clarksonští totiž pořádali tam
zábavu na počest p Janu Shary-m- u

cestujícímu jednateli velezná-mýc- h

vinařů pánů Korbelů Ru-

dolfovi Havelkovi a J Vávrovi z

Omahy Zvláštnost při této zá-

bavě byla ta že jindy se obyčejně
hraje divadio před tancem kdežto

při této přiležitosti prováděn byl
nejprve tanec a teprve ku třetí
hodině ráno sebrána byla veliká

tragedie s veselým ukončením

Jména herců a kritiku přineseme
příště

— Připravte se na velkolepý
maškarní ples který uspořádá ve
své síni Těl Jed Sokol v sobotu
dne 10 února Skvostné prémie
v cené $50 jsou k vidění v groce-ri- i

p J Nováka 39tí

— Jak se dozvídáme rozhodl
se tento týden pan Ed J Cornish

Nenalezneto nic co by spojovalo tolik dobrech

Williams měl ve středu večer

přednášku v kostele" sv Barnabi-š- e

v níŽ dovozoval že Angličané
nikdy ještě nevedli tak spravedli

nace dvou těchto přisáti jeat uřičluuu takneměli býti policisté déle zamést ": 110000 Prodáváme tenu niatroí V kráín4zazra£uch vyslřcjka v Meol kaiarrhu ZMle- -

r"""" "uceaetrcmi letkr za áo00MMcte nám poslat S200 pH objednávce a
náni aež 9 hodin denně aby měli

času si nejen odpočinouti ale i vou válku jako vedou nyní

te ai o aoiiveaceni
F J CHKNKV i OO majitel TOLEDO O

N a prodej u lékárník & za 75c

Hall's Family pilulky Jsou nejlepíícvičiti se jak toho jejich povolání
ZDARMA Í-- J

Rlcater Importing Co 157 Washington St Department 99 Chleaso Illinoisvyžaduje
' Během roku uplynu

lého zatkla zdejší policie 7076

coery ADy tento výrok ospra-
vedlnil přirovnal Boery k Indi-

ánům kteří mnseli býti také od
národa amerického vyhubeni aby
se civilisace mohla rozšířiti po
celé zemi Boj s Boery znamená

mužských a ino ženských Nej
větší počet zatčení bylo pro Opil Koóáry 1c poliřTo-Ci-

m

obdržíte vždy nejlepší a nejlevníjšíství a sice 1446 pak pro nepo

Hleďte! $ llledlo!
Střevíce za p6I ceny
PH led dovíra vyklízecím prodeji
Mužaké 1JÍ5 střevíce po 98c

Ženiké pěkné 125 střevíce po86
Ženská slipersy 50c po S5e

DíUké atřevlřky 80c po 26c

Ptejte po Anton Bílkovi

řádní chování též z opilství 540 lejjMjši m i pmoitml ráiy opatřené zahmadlT pro nob j t imi
prý zápas o svobodu která bude
v jižní Africe zavedena zvítězilíZ tohoto počtu 8186 zatčených
Anglie budou-l- i Boerové víížzi Telefon 257 i--i Paláce Stables 1623 Daveiiport Stbylo : 47 Cechů tedy málo přes

půl procenta kdežto české obyva pak zůstanou domorodci jihoucházetí se o navržení za mayora
afričtí pro vždy otroky jejichtelstvo Umahy tvoří asi 4 pro

centa i KUPUJEME A PRODÁVÁME SEMEtT
é řvA vzorky Máme Ul velkerá hrf7i L "'T Polete T

na republikánském lístku Lepší
ho a silnějšího kandidáta by stra
na ta dojista postavili do pole ne-

mohla Však navrhne-l- i jej?

C J- - CARLS0N 107 So 16th Str
— Městská rada se konečně

dohodla ve středu na daních pro
město na příští účetní rok Bylo

— Znalci výtečného moku u- -
nástupce po W N Whltney

naproti Harden a
znávají všeobecně že takové pivo prvním ánoru budem připraveni rozillM nXkúlXwnnikř ť°

na-pzař- -3m Shorart k Oareo Seed Co„ rsn m„v''jako čepuje Henry Vávra ve svých — Včera odbývaly se primární ji __A ' avyjednáno uložili 28 prémii daně
na cenu majetku v městě se nalé-

zajícího tedy J28 z každého
TCLEPHONE 431volby demokratické při kterýchhostincích na rohu 13 a Williams

a 15 Williams nelze nalézti v ak isme sdělili zápasily oba Jak nejlépe zpenéžltt prázdny svnj íascelé Praze Není tudíž divu že tábory demokratické o přeďáctví liooo Největšf část byla určena
ku splácení dluhů obeepích tetižvítězi jsou Jacksonovci neboť

zvítězili v 6 wardách Okresní 5'6opromil na všeobecné výdaje
475 na školy 4 na hasičský od

P™™Vckí í0"!' dovede usporltl peníaa

KPr
STi- -demokracie zvolila své navržence

pouze v 2 3 a 7 wardě a jed-

noho v první wardě ostatní vše
i — mw wm m - — a u m c a1H f FAIINAM STzískali JacksonovcL st

bor 350 na vodu 260 na policii
250 na osvětlení 6 a na
ostatní odbory zlomek méně jed-

noho promile obnášející Pro
tento rok byla tedy daů o Jtj z

tisíce zvýšena majetek pak byl

živnost jeho denně vzrůstá a ho-

stů vždy jak by nabiL Vejděte k

limo a posilněte se tí

— Příští sobotu pořádá zdejší
Tělocvičná Jednota Sokol velký
maškarní ples ve své budově a

soudíme-l- i dle příprav jaké se k

plesa tomu na všech stranách ko-

nají bude to ples velkolepý Zá-

bavní výbor Jedá&y usnesl se

rozdati lest pěkných cen nejlep-lí-m

maskám a sice 3 maskám dám

— Dopisy na zdánlivě česká
Můžeme Vis zásobili

nejlepSím mm
jména nalézají se na poště jak
níže uvedeno Kdo se bude o

dopis takový hlásili nechť udá
také o něco málo výše odhadnut a
tudíž se snad pro příští rok na vyže byl uveřejněn ve čtvrtek —

TVRDÝQ a rmidání obecní peněz dostane ř' " 1 ' I lř"hlí- - wrák niiplíko™eb renrl leiHejtmanek J F
Vál lékárník rníí za každou láhev

uilíi v trhuChamberlain's Coogb Betnady a vrátí
každému penise kdo br nebyl spokoUHLÍ! UHLU Mil tD 111 —

plná váha aNejailíí eenj

jen po využití dvon třetin obeaho
Jest to nejlepif lék na svitě proti
eořípea kaall naatnsenf krůpa % éer
némn kalu Jeet příjemný a bezpečný
k niívánf Zabrání tona aby neste
seci pfeUo v t£a£t pHe

Nabílím cttnfa svým krajanem nejlepší tvrdé" % mlká uhlí ta cany
ejaJSi cista pfMáU a SÓOQ Uber Dováika rychli

X Xaorrl 71S Co 13tH Ctroot
TaLEfOaT wa

rychli dodávka
MavaTvirUÍ " toMk '

JT!rwJks JWI Compmy mOTBÝ Ě CCZTAIT tt West tealelyfc K4 CHICAGO 1LL


