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stromů byl důstojný a nanejvýš
skvělý a sice stane se ták ku poJ
ctě bývalého ministra órby ]

Zprávy OHobnl

' '— Minulý pátek poctil nás ná-

vštěvou pan Toniál Soukup jeden
t vydavatelů časopisu Vlastenec z

La Crosse Wis časopis tento

mm západu
i v Pěkné plaste

Pěkné mední zboží

pro každého

dal načež ptáček s lebce nabytými
penězi zmizel rychle z dohledu

Když později Snyder sháněl s po
svých penězích bylo již ovšem

pozdě a proto nezbývalo mu nic

jiného než odebrati se na policii
a tam si postěžovati jací oškliví
lidé v té Omaze jsou

— 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

— NastavŠím jarním počasím
započato bylo v našem městě s

Čistěním ulic jakož i s opravová

Pékné naučení mohou si tu
vzitl přáteli1 naši zákazníci
obchodníci i jiní

3 VÝSTAVKA

prodloužena byla o několik dnů dalších tak aby plná pří-
ležitost dána býti mohla obchodníkům í ostatním k po-

chopení výhody kteráž vyplývala by jim z toho když by

kupovali pláště a módní zboží v Omaze

Přítomnost i úsudek Váí bude nás tliit

nrMTn t4-- i r7TTT3tr J8ti Jedním z neJlcpSfch durfi
±J-J£3JZ-

£Li éčj LJ X3 JL pfírody Krta pHrocJ skrblila

a'Í7i m tb taimé

9

Ukámě JSm fíérmdka

v titli 1266 jii 13 ul
hliU Wtitiavu

kdei lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

aalésá e T ř 609-61- 1 JU 12 ul

m MASNY KRAM

na již straně uicsla viaštuí krajan

"V F Kunci
ilslo 1244 jiínt 13 ul

NeJvétSI zásoby masa všeho druhu
uzenek salámu Simek a vůbec všeho ca

oJ oř tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Schůze sboru zástupců pro
českou svobodomyslnou školu od-

bývána byla minulého čtvrtku za

většího účastenství zástupců než

obyčejně Od řádu Omaha Č S

P S a od Táboru Nebraska M

W A se dostavili noví zástupco-

vé a oznámili že každý z těchto

spolků přispěl na výlohy svob

ikoly $5 a složený obnos íio byl

odevzdán pí pokladní Bylo tu

oznámeno že návštěva žáků svob

Skolv obnáší v 1 třídě mezi So až

90 v 2 třídě kol 50 a v 3 třídě

přes so Výbor pro divadelní

představení Chudá holka pořádá
né 29 dubna ve prospěch školy
bvl dvěma členy doplněn a dána

onu moc k uspořádání všech zále

žitostí obchodních onoho předsta
vení Dítkám školu navštěvují
cím mají býti dány vstupenk
zdarma Dále ujednáno uspořá
dati kdysi v letě výlet pro žáky
svob Školy a požádati south

omažský sbor zástupců ku spolu
-- účinkování aby obě školy společ
aiž výlet onen uspořádaly K cíli

lomu zvolen tříčlenný výbor který
aá se south-omažský- předbčž- -

né práce k tomu vvkonati

— Dr A P Tohnston zubní

lékař 1 404 Farnam ulice opatřil
- svou pracovnu těmi nejnovějšími
~a nejdokonalejšímí nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez

' " tf--bolestí v

' — Již několikráte zmínili jsme
se o hejlech kteří přijdouce do

Omahy chtějí za laciný peníz býti
dobře živi aneb za pár grošů užiti

do sytosti velkoměstského života

na místě toho však jsou již druhé-h- o

dne oškubáni nesvědomitými
Aaškáři jako pařená slepici Tak

- stalo se také minulý týden farmáři

[ Johnu Snyderovi jenž přijel do

našeho města za různými záleži

tostmi ze střední části státu

Chtěje lacino žiti v hotelu jako
baron nalezl po dlouhém hledání

Cecnove a jejich zapas
o samosprávu

Nákladem PoW Zip vydána byli
brožurce před n dika pod vy&e uvedeným
názvem kterou připravil p L J Pal- -

uu J' v v }

ny v New Yorku a upravil pak pro m5-íířní-k

Midland Moathly Tentočeskjf
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Sterlinga Mortona jeuž byl první
který přičiail se o to aby každo-

ročně školní dítky zasazovaly
mladé stromky Stát náš byl na

prvním místě tohoto prospěšného
zařízení a bude také prvním jenž
účinně vezme v ochranu užitečné
a zpěvné ptactvo Školní rada

povolila již {50 na zakoupení
mladých stromků jež školními
dítkamí budou zasázeny na "Ar-bo- r

day"

— V obydlí krajana J Vele-

hradského bydlícího na Center

ulici blíže 13 ulice vypukl v ne-

děli večer kolem 8 hodiny ohefl

který zničil část nábytku Hasiči

dostavili se časně k ohni takže

mohl býti záhy udušen dříve než

mohl zniČiti veškerý nábytek i s

budovou Ohefi zaviněn byl prý
dítkami Pokud mohli jsme se

dovědčti Velehradský pojištěn

nebyl

— Soudce Baker propustil mi-

nulou sobotu z obžaloby Arthura
Cowie-h- o jenž zatčen byl na ob-

žalobu pro přijímání úplatků Za

důvod propuštění uvádí soudce

Baker že Cowie dopustil li se

činu za vinu mu kladeného má

býti souzen u soudů chicagských
a ne u zdejších Když obžalova

oý slyšel tato slova soudcova byl

jako vyměněný a slzy vytryskly
mu z očí První který mu blaho-

přál byl Frank Sears a George
Hess na nichž lpělo též podezře
ní z přijímání úplatků Tak

skončila afféra která slibovala

odkrytí různých Švindlů jež ve

školní radě byly prý páchány

Výroční ples uspořádají Ry

tíři St Jiří v sobota 12 května
v místností J Vávry v Národní
Síni Vstupné: Pán s dámou
25c Začátek v 8 hodin večer

— Minulou sobotu večer odbý
vali podílníci Národní Tiskárny

výroční schůzi a zvolili znovu pro
budoucí rok dosavadní řiditele
totiž: Jan Rosický Josef Kavan

Karel JtJartos lan tvrecnler a

Anton Kment

— Slečna Brownova učitelka

bydlící na 30 a Califoroia ulici

vyjela si v neděli v kočárku na

procházku Nešťastnou náhodou
kočárek se převrhl na 17 ulici
blíže Nicolas a slečna vyhozena

byla na dlažbu při čemž utrpěla
bolestných poranění Odnesena

byla do Clarksonóva hospitálú
kde poskytli jí lékaři všemožného
ošetření takže za nedlouho bude

opět zdráva '}

— Z omrzelosti života spáchal
včera dopoledne kolem 1 o hodiny
sebevraždu 24letý W A Beck- -

with jenž bydlel se svými rodiči
ve Withnell bločku Mladý sebe-

vrah byl před nějakou dobou za
městnán jako topič u dráhy Bur-lingtons-

avšak nejsa pevné
konstrukce tělesní vzdal se na
radu svých rodičů tohoto zaměst-

nání a od té doby hledal často

pomoc lékařskou Během času

stal se Beckwith melancholickým
a v návalu okamžitého rozpolože
ní mysle nepochybně Báhl ku zbra-

ni která učinila životu jeho ko-

nec Sebevrah střelil se z revol-

veru a kule projela mu hlavou asi

palce nad pravým okem

— Tři nové případy onemocně
ní na osypky vyskytly se v čísle

1211 Wiiiiam ul v rodině Jonn- -

sonově kde tři synové ve stáří
10 13 a 16 let upoutáni jsou na
ůžko Přivolaní lékaři učinili

opatření aby nákaza nemohla se
šířili dále

Zprávy spolkové

— Zkouíka na "Chudou holku"
bude odbývána ve středu večer v

Sokoloně cvičení zpěvů odbýváno
bude ve čtvrtek večer u p Stan
B Letovskčho v domě

kU ElISka Pfeayitevaa L 77 ZÍBJ

odbývá čtvrtletní achuzi dne 1 5ho
dubna L r VSechny členkyně
jsou žádány by se určitě dosta-

vily Jose£na Steiger taj

TřUevtóná Jednota Sokol

Společná schoze výboru majet-
ku a výboru účetního odbývati se
bude zítra ve středu večer —

Víicbni členové obou výborů nechť
neopomenou se iostaviti

liltlllilUM
Kcfticctvl Pokroku ZápadD
Mime na klade' velké množství spi

& sábavnjfcn vomtafch se v&ecli

moiajfch obori Uivadelnf spisy mi
sne viechny jel Jso k dostin' v růl
njfcb sbirkich PiSte si o acnam a

otťriitcJcjaAsxsBa Adresa jte jedno
dnia htnt Záaada

počal vycházetí v La Crosse před
dvěma lety a získal si za dobu
svého vycházení značné množství

přátel Jest orgánem Wisconsin-sk- é

Ústřední Katolické Jednoty a

nenásleduje některé jiné katolické

časopisy v bohopustém trhanství

spílání a rozsévání zášti a nenávi-

sti na místě lásky křesťanské
Pan Soukup navštíví některé osa-

dy v Nebrasce
— Pan Josef Ducháček starý

osadník od Newma Gr-v- e Madi- -

son County a dlouholetý náš

přítel zavítal tak jak obyčejně
oěkolikráte do roka činí minulou
sobotu opět do Oman a ovšem
že neopomenul navštívit! naši

tiskárnu a předplatit! se na časo

pisy námi vydávané Redaktora
zastihnul zvláště pilného tak že

mu nemohl včnovati chvíli času

jak by si byl přál

Vysloveni íouMrcsti

Tímto vyslovujeme srdeč-

nou soustrast bratru našemu

Josefu Novákovi

nad úmrtím milené matky

jeho jež v pokročilém stáří

s životem tínto se rozloučila
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ním chodníků a některých dláždě-

ní na různých ulicích Pouliční

práce budou pilně prováděny
hlavně na cpravě ulic asfaltova-

ných a společnostj prací touto se

zaměstnávající uzavřely již ně

které kontrakty v tom ohledu

— Kollektor vnitrozemní daně

sídlem v Umaže phial letos za

měsíc březen {28685909 kdežto

za týž měsíc roku loňského přijato

bylo na vnitrozemích daních

{28501103 Od 25 července
r 1897 kdj nynější kollektor

Houtz přibyl do Omahy přijato

bylo celkem {824614115
— Zvelebovací klub pro jižní

část našeho města odbýval minulý
čtvrtek večer schůzi na 19 a Vin

ton ul Hlavním bodem debaty
bylo aby Členové klubu yynasna
žili se u kompetentních kruhů c

postavení nové školy na Vinton

ul Ve schůzi této byli zvoleni

následující úřadníci: W T Whel-a- n

předsedou a Chas Claussen

tajemníkem Příští schůze bude

odbývána dne 20 dubna

— Srdeční vadou zemřel v pá
tek večer L A Brunett při uvá
dění dvou členů do Union Pacific
lože č 17 A O U W Zdá se
že obřady uváděcí rozčilily jej ve

lice a trpěv po delší dobu srdeČn

vadou smrt jeho rozčilení přivo
dilo Zemřelý bydlel v čísle 2847
Wirt ulice

— Kťrá mouka Ze jest nejlepfll
Nu Wiiberská Zwoniíka a Aksami--

ta To se vaisí

— Náš omažský povětrnostní
prorok nezadá si nikterak od po
věstného pražského proroka Fialy
v Čechách jenž vždy prorokuje
to co se nestane takže se stal až

příslovečným Náš prorok Welsh

prorokuje nám již po čtyři dny
deŠťavšak marně nosíme deštní

ky a vzhlížíme k obloze kdy ta ne
beská rosa na nás se spustí a

věru že na škodu by nebyla

— Letos bude postaveno v mě

stě našem několik obrovských
budov v nichž nalézati se budou
skladiště potravních velkoobcho
dů Jednou z takových budov
bude ona United States Supply

company která koupila prostřed-
nictvím svého zástupce v minu

lých dnech pozemek na jihozápad-
ním rohu 9 a Farnam ulice za

{20000 na němž postaví šesti
neb osmipatrovou ohnivzdornou

budovu s nejdokonalejiím a nej- -

modernějším zařízením Podobně
velké budovy

'
postaveny budou

firmou Martina Kingmana na 9 a

Harney jež obchoduje s hospo
dářskými stroji a železářskou fir-

mou tak že
okolí to stane se střediskem nej-větší- ch

skladišť tohoto města Ke
všem těmto budovám zřízeny bu-

dou železniční koleje tak aby
veškeré zboží mohlo býti snadno
sem i odtud dopravováno

- Nikdy připálený nikdy ne- -

dokysaný nikdy tvrdý není ale

vždy čerstvý a chutný jest chléb

svatojanský u Čermáka v lékárně

13c libra 45?
— Příští neděli bude se odbý- -

vati divadlo "Nevinní vinníci
aneb Omylové světem vládnou'' a
skutečně se tam provádí kousky
které dokazují že omylové vlád

nou jestli jste pratfe srdecneno
smíchu přijďte v neděli do diva

dla ale mějte volný oblek nebo

se vám kšandy přetrhají
— Každá učitelka veřejných

obecných škol obdržela v těchto

dnech vkusnou příruční knížka

vydanou státním departmentem ▼

níž pojednává se o ochraně pta
ctva a sázení stromů Na obec-

ných školách byly jii učiněny

kroky aby letoSní den šizení

UHLÍ!

tu iiuiriiu nedůstatek umřoim na-

hradili

Dobrf chrup 1500

Nejlepli chrup 7W

Zubsexlatmsvrlkem 500

Zuby trhuji e bez boluitl

Za trhání zubfi m nebié kdji
noTý chrup se objedná

Naleznete v naít úřadovně české
ho li: kafe zubního a též českou
dámskou obsluhu

Zlvohlí lachiienl
Za spokojenost se ruil

ZUBNÍ LÉKAŘ

třetí pochodí v ťaxton Block
10 a Farnam

W Tíjroiei flioíi- -

Za příčinou itřhovánf snížili ]me ce-

nu veškery obuvi na cenu nebývalou
Cena kterouž nyní požadujeme jest
pouze nepatrným tlomíem eeny ikutetni
Ku příkladu prodáváme 0300 obuv za
98 ctQ a některé betky dámské za 50 ctfi
VSe Jest zbožím novým a jakkost jest
tou nejlepM
Ptejte e na našeho českého prodaře

Antona Biika

C J CARLS0N 107 So 16th Str
nástupce po W N Wbltney

naproti llrden's

ÉN Roh 16

Dodge ul

& Co a Hart Shaffner & Marx

jakékoliv barvy po oc

75c do f 150 na prodej po ajc

stostostoito aostostostost

Velkonocní obleky pro mužské i hochy
Obchodní známky nejlepších krejčí v Americe nalézají se na Šat-

stvu kteréž prodáváme Však nepotřebujete hleděti na jména Pouze
si všimněte trimmingu Šití podšívek a úpravy jakož i střihu a látek
těchto obleků jež nabízíme Vám na výběr Bude nám potěSením

vám každou příležitost ku prohlédnutí a porovnání

Naše veliké zásoby zaručuji vám
že obdržíte oblek ienž vám slušeti bude

Naše velké koupě za hotové před Časem ' umožnily nám ušetřiti
prp vás 25 až 50 procent při koupi v tomto odboru Každému kdo
od nás koupí zaručujeme dobré padnutí obleku na tělo a potřebné
změny provedeme bezplatně Zaručujeme spokojenost s každým oble-
kem aneb peníze vrátíme Zboží máme za různé ceny po libosti
kupujících

Mužské obleky jež mají pravidelnou cenu I500 po $275
Mužské pěkné worstedové obleky ceny I800 po $500

Mužské jemné celovlněné obleky z nejlepších látek a všech mož-

ných střihů Í750 Nejspoiehiivřjší práce veskrze Nemůžete koupiti
jim rovných jinde levněji než za I1000 aí iicnn Tř nhti„ n„

i noclehárnu kde nabídli mu laciný
r jiodeh Za nedlouho však os věd
- íčilo se na něm pravidlo že co je
řtactné je vlastně velmi drahé V

moclehárně kde místo světnic

'bylo množství kotců nalézalo se
" hojně noclehářů kteří však ze
- skromnosti zpravidla svá pravá
~ jména do veřejnosti - nehlásají a

od věhlasných krejčů Markels Stern

Znamenitý výběr mužských zvláště pěkných nejnovčjších obleků
pe Í1250 tt soo a I1800 iakvm se rovnatí mohnu nnnr hlti'
za {35 ou až I4000 na zakázku zhotovené '

Obleky pro hochy a dítky
Nejpěknější a nejrozsáhleiší výběr iaký Vdv hvl v Om „x

při oslovování jeden druhého titu- -

lají se buď falešným jménem aneb
- Mr kotce v sěstž ten ssb csea
"host'' přenocuje Tím se stalo

zvykem že v jmenovaném hotelu

3"sou hosty samí Smythové aneb

Hosté č ir 5 10 20 atd Sny der

jsa opatrný jak se na venkovana
sluší dal si uschovati u hotelního

Jclerka řuoo a pěknou dýmku
- aby mu ji nikdo v noci neukradl
- načež odebral - se na lůžko Z

radostí že má tak chytré nápady
eusnul dříve dokud nesvěřil se

tím jednomu ze svých noclehářů
" Tento takto nějaké omaŽské dítě

' 11issourou křtěné zapamatoval si

-- dobře jméno Snyderovo jakož i

~ £íslo jeho kotce a sotva slunéčko

pcalo rozlévati své paprsky na

matička zemi požádal klerka noc- -

lékárny o vykáni fnooadýmky
- jako vlastník tohoto majetku jejž
- vsi dal večer uschovat Klerk nic

--tiCho netuše peníze í dýmku vy

Všechny nové nápady nové látky nové střihy lze tu viděti a to za
ceny jež uspokojí šetrné matky Budete vítáni ku prohlídce jich

Nejlepši koupě klobouků a čepio ze všech
kdy známých

Měkké klobouky tvaru Colonel Pasha R R a Fedora různých ba- -
rev majících ceny $250 na prodej za jt( 00

Fedora a R R tvary ceny J150
Crush a Derby klobouky ceny od

Máme tu nejvetši zásobu nejnovějších tuhých klobouků a též
barvy nejnovějších golf klobouků

'

Mužské soukené yachtové čepice 45c a 50 centů
Nikdy před tím nebyly takové výhody nabízenyTTBTÁl UHLÍ!

- ffafefaha etřfa wrfm krajandm aejlepif tvrdé a meké oklí u&J
—jwLJi čiatá pMt aK00 libtr Doviiks rychli
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