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— V okresním soudě odbýván
v úterý před soudcem Daxterem

NeičelněiŠím a neioblíbeněiším víběrem z celé naší ohro
ě

mné zásoby šatstva pro tuto
#

dobu roku jsou - mv w

Prodáváme
vyhradné"!" "1 TT PTT iŤ

Máme obé nejlepáf Jakosti a za ceny xxejnlžAi Žtdná jiná flrma
nemblc vám nabídnoutl tak dobré druhy za cenu lcTneJSI" nei my Mimo
to obdržíte oj Dá ochotné a okamllté obiluhy a plnou váhu ať objednáte
JIŽ led neb uhlí Se T stavu nejf iatJím Nail vozkové Jsou úslužní ku kaž-

dému z naiich pHzolrcu Objednejte led I uhlí u nái a budete uspokojeni

South Omaha lee Cc Coal Co
Tolcfsn 11S7 IQOl Fámám St ToUfo-- a Q7Q

obleky Tsmeť na tento zvláště kýžený drulh oblaků přímo r r"
svým tak vzá- - Vhrdi i potěšeni zároveň že nám

n
cné nábídky poskytnouti Předpokládali jsme žc po dobu

výstavy bude velká poptávka po oblecích podobných a proto

vynasnažili jsme se koupiti nejlepší jež v trhu k dostání byly
Tento druh obleků tak přiměřený pro dobu letní jest fravjm
klenotem Zhotoveny jsou obleky tyto z Čistého worsted strge

barveny trvanlivou modrou Indigo barvou dobrá podšívka a

velmi vkusně upraveny Kabáty jsou o čtyř knoflíkách ro-

vného i zaokrouhleného střihu a za cenu lest padesát jsou zaji-

sté neobyčejnou lácí Worsted látky jsou za nynější doby více

padělány neŽ-l- i jakékoliv jiné Jest spousta látek v trhu jež

smíšeny bavlnou barveny Špatnými rozpustnými barvami a

— Ku střežení výstaviště usta-

noveno maršálem 25 policistů pod
velením seržanta Sigwarta Pro
mužstvo toto zřízena na výstavišti
zvláštní stanice v níž i policejní
vůz umístěn bude

— V krajském soudě vynešen
v úterý soudcem Slabaughem roz

many iax naneunc ze při nepatrném napnuti ixanivu te ruite— j
ze přec v tak padělaném stavu zvány a prodávány za pravé fi
"worsted" Naše tuto odporučované "serge" obleky jsoyníV

zpracovány z pravého "worsted" zboží a dobré váhy Ncno

lze příznivcům

dal lepší službu a málo jest

prodávají za méně než deset

Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na ukladS velké mnoístvf pí-- ú

zábavných a jxiučných íe vJcch
možných oixtrú Divadelní fc(ir mi-
me víechny jeř jsou k dostání v růz-

ných Kbírkách Pište bioznama
otxíržíte jej zdarma Adresujte jedno
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duáe PoKroK západu
Omaha Web

Ochotníkům a milovníkům '

divadla
V knihkupectví Pok Záp jon k do-fctá- nt

všechny divadelní Kjiity jel vy-

šly tiskem v Čechách a nejeti rozebrá- -

ny Úplný seznam všech bpisů zalle
Ke vSem na pohádání zdarma V sczna-- %

mu jsou uvedeny vSechny kuiy dle %

svých názvů a vfí každém je uvedeno i

předběžný výslech jednoho z kar
baníků south-omažský- ch Oscar
Hilla kterýž pro vydržování her

ny a přechovávání pomůcek kar- -

banických obžalován byl Přeli
čení skončilo tím že obžalovaný

Žaloby sproŠtěn a to na tom zákla
dě an v žalobě chyba v datech
byla učiněna Okresním návlad
ním vypracována bude nyní Žalo

ba nová na základě kteréž 1 1 £11

znova zatčen bude

— Řád Palacký Č 1 ZČDJ
uspořádá velkolepou slavnost spo
jenou s koncertem v neděli dne

19 íervna na oslavou stoletých
narozenin Palackého v síni K W
Bartoše O bchatý program jest
činným výborem hojně postaráno
aby slavnost byla důstojnou

- - Státní republikánský výbor
odbýval schůzi svou v úterý večer
za účelem projednání otázky" kdy
a kde příští konvence státní odbý-
vána býti má a výsledkem bylo že

vyvoleno k tomu město Lincoln a

konvence na středu dne toho srp-

na ustanovena Rozhodnutí toto
učiněno na tom základě an prý
Omaha po celou dobu výstavní
hosty přeplněna bude tak že by o

delegáty náležitě postaráno býti
nemohlo a že po případě ani síň

konvenční dostána být by nemohla
To se rozumí Že námitky tyto Či

něny byly výhradně jen přátely
města Lincoln jímž většina členů
ústředního výboru uvěřila vzdor
tomu že obchodním klubem zdej-
ším zajišťována již předem pro
konvenci vhodná místnost jakož i

potřebné místnosti pro státní vý-

bor a zabezpečovány všem účast
níkúm konvence místa v hotelích

při cenách přiměřených Téhož

odpoledne odbývána schůze vý
konnčho výboru nebrasské státní

ligy republikánských klubů v níž
usnešeno odbývati příští konvenci
v městě našem a to dne i2ho Čer-

vence

— V úterní pravidelné schůzi

rady městské přijato bylo odporu-
čení výboru finančního jímž
schvalováno jest vyrovnání s ru-

čiteli zpronevěřilého pokladníka
městského Henry Holina a sice
v tom smyslu Že schodek za vy-

rovnaný považován bude a že ru
čitelé veškeré zodpovědnosti další
budou sproštěni když do šedesáti
dnů k rukoum pokladníka měst-

ského částka 1535000 složena
bude

— Pouliční prodavač novin A

C Cohen přišel ve středu večer k

vážnému úrazu Vyskočil si totiž
na pouliční káru při zatáčce se
však ze stupátka smeknul a pad-

nul tak nešťastně že mu noha

pod kolo přišla a těžce pošramo-
cena byla Několik prstů muselo
mu odejmuto býti

— Ve čtvrteK z rána vybrána
byla herna nalézající se za ho
stincem Bijou na 15 a Capitol
ave a majitel její Thos Connors a
James McMaurice zatčeni a záro
veň s veškerým zařízením herny
na stanici odveženi Za vybrání
hnízda mají majitelé herny co dě
kovat! nádhončímu svému kterýž
krátce po půlnoci tajným polici-
stou Savagem se setkal a neznaje
ho k návštěvě přátelského "gejm-ku- "

jej pobídnul To se rozumí
Že Savage s radostí pozvání přijal
sotva že však do herny se dostal
policii zavolal a hnízdečko vybrati
dal Z hráčů podařilo se před
příjezdem policejního vozu unik-nou- ti

všem a pouze majitele herny
podařilo se zadržeti

— Smělý pokus na oloupení
zlatnického obchodu J P Frcn-ztr- a

na Dodge a 15 ulici !něn

byl v sobotu odpoledne j obchodu vstoupili totiž dva slušně
odění páni kteří přáli si prohled-nout- i

nějaké závěsky k hodinkám
ale ty nejlepší Prohlížení trvalo
notně dlouho a páni počínali si

tak podezřele že prodavači ná--j

—

ěenkoa

ťraíou GROCERII
VlMlDt

Jos ISTovéik:
v 1252 JU 13 ul

Hojný výběr femtvé jcroeerle zeleniny
vařenln ald za ceny mírné Mt(

Z NAŠEHO MĚSTA

— Lékárna páné Čermá-
kova jest nyní šůr přestě-
hována do vedlejší severné
ležící budovy vedle mód-

ního závodu pí Hynkové
— V tureckých lázních na 15

a Douglas událo se ve středu o 2

hodině ranní náhlé úmrtí a jelikož
podezřelými okolnostmi prováže-n- o

bylo zavedeno koronerem vy-

šetřování Neznámý muž kte-

rýž dle dopisů v šatech naleze-

ných Julius Rasmussenem z Co-lumb- us

Neb býti se zdá vstou-

pil do lázní kolem jedné hodiny a

když konečně do potírny se do-

stal seznal posluha Že v pořádku
to s ním není Stav jeho rychle
se horšil tak Že z místnosti vyne
sen byl a všemožná pomoc mu

poskytnuta leč marně Zemřel
dříve než na rychlo přivolaný lé-

kař se dostavil — Dle náhledu
koronerova jedná se tu nejspíše o

otrávení

— AI půjdete na Kubu aneb na

Filipa {Filipíny) nethte si upéii
buchty ze Zvonetkovy mouky K do-

stáni víade 75tí
— Thos Allison a pí Daisy

Hattonová kteří jak minule jsme
oznámili zatčeni byli policií naší

pro lákání peněz pod falešnými
záminkami kteréhožto přečinu do-

pustili se tím že lákali peníze od
lidí pod slibem že jim výhodná
místa na výstavišti zaopatří pře-

dáni byli v úterý úřadům spolko-

vým jimiž stiháni budou pro zne-

užívání pošty Zjištěno totiž že

čistý párek tento i na venek oběž-

níky rozesýlal a přihlásilo se již
přes padesát venkovanů kteří oši-di- ti

se dali

— Dobře zařízený řeznický ob-

chod v dobrém místě vyprodá se
za velmi výhodných podmínek O

bližší podrobnosti hlaste se v admi-

nistraci Pokroku Západu 75x2

— V úterý utrpěla smrtelných
popálenin paní Ella Symondsová
bydlící na 20 a Harney Táž
vařila na kuchyňských kamnech
škrob a v okamžiku když do to-

hoto z baňky petroleje naliti chtě-

la petrolej vybuchl a ona v jedin-
kém okamžiku plameny zahalena

byla Nebohá žena nevědouc
co si počíti běžela k nej bližší
sousedce kteráž v duchapřítom-
nosti pokrývky s postele strhla a

jimi nešťastnici obalila a plameny
tak utlumila K nebohé ženě při-

volána byla pomoc lékařská leč
táž ukázala se býti marnou a paní
Symondsová po nékolikahodin-né- m

trápení popáleninám svým
podlehla

Hostinec prré třídy
vlastní Vác Šebek na rohu 9té a

Pacific ul pouze půl bločku jižně
od B & M nádraží Krajané
kteří Omahu navštíví mohou tam
zanechati svá zavazadla psáti do-

pisy a vůbec naleznou tu vše mo-

žné pohodlí Že na výtečném
omažském ležáku a dobrých dout-

níkách chybit i nebude za to vám

ručí váš Vác Šebek dt7l-i- m

obleku vhodnějšího aneb aby
obchodů které podobný oblek
dolarů

1

i

pádnými se stali Zvýšil tudíž

pozornost svou a ta záhy odpla
cena byla tím že uviděl kterak

jeden diamantovou závěskti do

kapsy "eskamotýruje" Neříkal
nic v ocamžiku však když páni
ničeho nekoupivše k odchodu se
měli vytáhnul rychle revolver a

"pány" k zastavení vyzval Onen

kterýž závěsku štípnul uposlechl

druhý však na útěk sc dal a vzdor

pronásledování unikl — ne však

na dlouho Přivolanými tajnými

zjištěno totiž kde zůstává a kde
se zdržuje a tak záhy zatčení jeho
v hostinci na 16 a Howard násle

dovalo U obou zatčených nale-

zeno více klenotů vesměs z krá

deží pocházejících a proto policie
soudí že v nich dobrý lov učiněn

byl a
— Julius Jones John Wells a

Frank King vlákali v úterý večer

íGtiletou Hattie White-ovo- u do

prázdného jednoho pokojíka ve

Ware bloku a opivše ji vínem do

něhož uspávajícího nějakého pro
středku namíchali pokusili se o

její znásilnění Zločin však se

jim nezdařil neboť křikem jejím

přivoláni byli sousedi kteří pro-

vedení zločinu zamezili a zatčení

trojlístku přivodili Všichni tři
o

zaměstnáni jsou v budově oné a

sice Wells a King jsou řidiči ele- -

vátorů Jones jest pak posluhou v

síni spolku "Elk" Poslednější
doznal že dívku opil na pohádá
ní soudruhů svých kteří pak prý 17

děvče do pokojíku onoho do- -

vlekli

— Ve středu v den to otevření

výstavy měli dlouhoprsťáci pravé
žně Policii přihlásila se totiž

dlouhá řada těch kteří v tlačenici

během průvodu aneb na výstavi-
šti o nějaký ten dolar neb šperk
ulehčeni byli a dle všeho jest ještě
více těch kteří ztrátu svou mlčky
oželeli dobře vědouce že ozná

mení téže policii pramalého vý

sledku by mělo

— Následující dopisy s jmény
českými nalézají se na zdejší po-

ště Kdo je bude vyzvihovati
nechť udá že byly ohlášeny (ad-vertise- d)

ve Čtvrtek — Mužské:

Klabunda E Kratchvyl J Nc- -

metz F i

— Stav krajana Rozmajzla je n

muž jak jsme zpráva o tom při-

nesli as před třemi týdny v eleva- -

toru na 13 ulici noha rozdrcena

byla zhoršil se tou měrou že na
zachránění nohy více naděje ne-

bylo
lit

a tak v úterý uznáno nutným
nohu v poikoleni odejmouti

o

Operace zdařila se dobře tak že

naděje jest že nebohý krajan zá-

hy bude moci nemocnici opustiti

Přcdpllcejte na Knihovou Atnc-- wi

sudek v případě Henry Oertera
kterýž porotou vinným udržování

herny uznán byl a sice odsouzen
ku zaplacení pokuty v obnosu

$400 a ku zaplacení útrat na $200
se páčících — Oerter oznámil že
odvolá se z rozsudku toho ku nej- -

vyŠšímu soudu státnímu

Velkolepý ples
— Kdo chce mít zuby bez bo

lešti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní
mu lékaři 1402 Farnam tel 1561

— Výstavním řiditclstvem vy-

zvednut v úterý soudní zákaz

proti rodině Macksově kterýmž
zapovídá se ji niČiti ohradu na 20
mezi Pickney a Manderson ulici

jíž hlavní výstaviště se severní

Midway spojováno jest Když to
už výstaviště na místě nynějším
umístěno bylo tu přijata ordinan
ce kterouž dvacátá ulice od Pink

ney až k Manderson po celou do-

bu trvání výstavy se uzavírá tak
aby spojení výstaviště hlavního se
severní části Midway docíleno

bylo Rodina Macksová zůstává
na dvacáté ulici mezi hlavním vý
stavištěm a Midway a podél ma

jetku jejich v souhlase s ordinanci

vysoký plot zřízen byl To ovšem

jim se nelíbilo a tak plot ten po
několikráte stržen Posledně uči-

něno tak v neděli v noci a tím

trpělivost řiditelsiva výstavního

vyčerpána a krajský soud o vydá
ní zákaiu proti celé rodině požá
dán

pořádá Tél Jed Sokol
— O život přišel v úterý odpo-

ledne po druhé hodině na úpatí
Howard ulice strojvedoucí li &

M dráhy John Ilunt Při pře
cházení tratě uvízl mu totiž opa-te- k

v křižovatce kolejí a to v oka
mžiku když přešinovací parostroj
k němu se blížil Veškerá snaha
Huntova se vyprostiti byla mar-

nou a tak nebožák parostroicm k

zemi sražen a téměř na místě

v sobotu dne 18 června
— S nastalým teplým počasím

zároveň vzrůstá i žízeň a každý
zajde si rád na sklenku výtečného
moku FRANK FRANCL 1268

jižní 13 ul prodá vám sklenku

výtečného moku Schlitzova jež
vás posilni Ze i ostatní s ho-

stincem spojené jest třídy prvé o

tom může být každý ujištěn 41-- tf

— V úterý v noci vloupali se
neznámí dosud lupiči do doutní-kářskéh- o

obchodn v budově ob-

chodní bursy se nalézajícího a z

výkladní skříně as 400 doutníků

uloupili

v síni J W Hrocha
— Jsou všeliké místnosti v mě-

stě den co den se vyskytující nej-vět- ŠÍ

však přízni těší se hostinec
sokola Havelky? A proč Nejen
že nápoje jsou Number 1 je tu
však v téže budově hotel vedle
divadlo Creightonovo a vůbec vše
co se zamlouvá jak hostům kteří
město navštíví tak i krajanům
zdejším Neopomeňte zmíněný
hostinecc navštíviti nenaleznete

lepšího obsloužení nikde tí

jaký kus jc kolik jednání a kolik owib
_ _ _ _1 1 ' - tr 1 1

bou: Pokrok Západu (
Omaha Neb
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