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Pokrok Západu
Pok Zip Feb Tthm

ně působili Jsou to: předloha na
zrušení dětské práce vyrovnávání
sporů práce s kapitálem smírčím
soudem znamenání zboží trestan-
ci Vyrobeného a předloha dle níž

ÓMtU ZÁPADU Tento jest ten závod

don převrhla na sebe pánev vře-

lou vodou a velmi nebezpečně se

na horní části těla opařila Po-

mocí dostalo se jí od dra Svo-

body
— První zábava nedávno zalo

ženého spolku sokolek Tyrš Číslo
I pořádána byla v sobotu dne

4 února v síni pana Hrocha
Přítomní bavili se znamenitě až

do bílého rána ] Ač návštěva ne-

byla největší zbyl přec dosti

V Omaze zas nového cos

poslechněte drobátko
na třinácté jižní máme
teď Václava Dušátko

Kdo zná trochu tuto duši
ten Vám jistě dosvědčí
že doutníky též i tabák

jeho vše jiné předčí
Na skladě má všecky druhy
známé možné —- nemožné

Jak kuřlavý tak šSupavý
Každý u něj dostane

v 1248 již 13 ulice

— Vnitřek nové vládat budovy
je už téměř úplně hotov V síních

soudu Spojených Států scházejí
jedině stolky pro soudce a klerka

Tento jest tec pravý a jediný závod pro všechny třídy lidí

jak domácích takž i venkovských Ceny všeho tu zboží jaké
v řádkách listu tohoto stanoveny zasluhují vždy vašeho po-

všimnutí Ani bohatí nemohou ceny ty ponechati bez povšim-
nutí Vezměte na příklad střevíce vtdorni dltské střevíce

vzdorné proto— poněvadž nepovolí V krátkosti nazvali by-

chom je střevíce ocelové podstaty jsouť podešve přidělány s oce-

lovými dráty ý Na zvíce z těchto chlapec vyroste a ač to není

pro bratra mladšího příjemné nosit obuv po starším zamlouvá
se přce taká obu v velice hlavě rodiny — Máme nyní velký
sklad těchto vtdorných dětských střevíců velkostí 2# až 5#
s dvojnásobnými podešvi z Cordovan kůže za #150 pár A co

jinak povšimnutí hodno— zaručujeme každý pár
!

Mnoho li

dětské obuvi bylo Vám kdy zaručeno? Dobré mužské střevíce
máme za #175 #250 O zvláštní dobrotě těchto jste již
uvědomění a při rozpočtu svých peněz na obuv neopomeňte
též přidati 5c na 2 plechovky dobrého leštidla Náš veleroz-manit- ý

výklad kufrů a ručních kabel v dašem okně věru zaslu-

huje povšimnutí každého z kolem jdoucích a pak-l- i něco v

oboru tom potřebujete prohlédněte si je napřed
'"

TTrxdé vtlillELejlepěi za $SOQ
Bock Bprlngtaneb Ohio obli v kuiech 1700 HllnoU neb Trantoo v kuiech SSJO:

fHoBanutKSO Wainut Block U Cborokee ont4 WbltaSrMtnattJOJlo
druhy uhlí - Tle mim nejlepil Jakosti Tikttt Udni prodárim dřiví PhMrédtte

dJostf - I LETI 715 jižní 13 nllce

nalézá m re známé

lékárně flm (pérpiáka

v tisle 1266 jii ij ul

btiU Williavu

Jkdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPAD

wdézá mtž 509-51- 1 jii 12 ul

Z NAŠEHO MĚSTA

— Krajinářský architekt Ulric

Opodál výstavnímu odboru budov
--

pozemků svoji zprávu v níž vyli

taje jak pole a suchopáry na vý

jtavišti proměněny byly v zelené

malitv a sady Výlohy s těmito

prácemi spojené obnášely $119
--94044 Zřízení lagany 1 s po
xdeišími správkami vyžádalo si

454502
— JNic na plat Zvonečková mou

4kc jest přece jen se víeck nejlepil
JTeuto úsudek pronáší katdá kospo~

Jhmla proto test i dostání všude tf
-- — Edwin Deveney jeden

IkostA v hotelu Vendome kde ob

jeveny byly neštovice dopustil se

vje čtvrtek večer dvou provinění
Přes přísný zákaz a "bdělost" po--

lkastfi vytratil se z hotelu a vyšel

m na flám Dle tvrzení policie dal

mtý May Floresové z č 1 1 o již
adáce falešný dollar a když jmeno-

vaná "dáma" protestovala srazil
- jí k zemi a skonal tak surově že
- dostavilo se nebezpečné Vnitřní
zakrvácení Deveney chycen byl

jkolicisty na rohu 10 a Douglas ul

ja nastalé tahanici utržil si ránu

úa obličeje kterou městský lékař

:Spalding několika stehy spraviti
aausel

- — — Soudce Kevsor ohlásil v so- -
i

3kotn že hotov je vydati rorkaz na
anMvndosazeoí policista William
"STbite Nicholase Dargazawskiho

L Morrise ale odložil roz
--bodnutí zdali oprávněni jsou ku

platu 2a dobu co mimo službu se
xalezali- - r :
- si m-- Ve škole na Webster ulici

~ypakl v sobotu ve 4 hodiny oheB
- §kde ve sklepě ale rychlým za- -

krocením hasičů zabráněno jeho
: xozsířeni Skoda obnáší pouze asi

Originál Budweiser — pravé Bu--

4E£jovcké — stále čerstvé na Čepu
tr Národní Síni Zkpste ho a jistě
po druhé jiného-cht-íti nebudete
Korbelová vína a kořalky' stále též
mm iklaďě' - "dtiitf

'— (Potícejaí soudce Gordon za

Oznámení úmrtí a díkůvzdání

8 bolným srdcem uvědomuji tímto viech ny tvé pfátely e má
manželka

v stflřt 37 rokG odťbrtla se na vfčnoat
rracinKu ojii 11 veiacno ocMienitvi ooecenitvs a ct ipolků uložena ns

Naíeirdeřné díky neebř přijmou učitelky e íkoly třetí wardy Ja
kož i souiťdé s fousťdky za výpomoc ponky tnutou v hodině smrti milot a--

msn lelky Dále srdečné díky neche přijmou sbory Oliovi Kmolekt (is
85 J CD Sbor Mírnost 'ís 19 8P J a RSd Hvézda Svobody 6 45 Z Í! B J
sa dar věncO a květin Dále df ty nechť přijme pí Anna Novákov'a pí
Anna Mulnfoá za dojemné řeí i v domě smutku jakož i na hřbitově Záro-
veň nechť přijmou diky všichni Jcí se pohřbu aucutnili

FRANTIŠEK DAJČ truchlící manžel

má se dostati více moct kanceláři

práce a statistiky
— Srdečného a milého pobavě

ní dostalo se zajisté všem kdož
se súčastnili soukromé ?ábavy
kterou uspořádal zdejší dámský
sbor Boleslava čís 60 J Č D v

Národní síni Návštěva nebyla si
ce četná za to však každý bavil se
v kroužku svých' známých tím

srdečněji a pouze neradi rozchá
zeli se účastníci k ránu domů
Podotknouti dlužno Že kolem půl
noci udělena byla přítomným ba
hatá večeře sestávající z výtečných
pokrmů jimž ani ten největší la
bužník ničeho vytknouti by ne
mohl Soukromé zábavypo dob-néh- o

druhu měly by se opakovati
í u jiných spolků alespoň" byl by
tak zamezen přístup všeliké lotro
vině z města

— Tělocvičná Jednota Sokol
bude v sobotu dne 1 1 února 1899

odbývati v síni Jana Hrocha skvě

lý maíkarnlples (Dt 30x14)
— Distriktní soudce Scott do
stal se do vlasů s policejními ko
misaři Jak známo nechtěli tito
vydati hostinskou licensi závodu
Walter Moise & Co v č 214 a 216

již' 14 ul z té příčiny že je to
peleš hráčů karbaníků a podvod-
níků všeho druhu a tu soudce Scott
nařídil aby povolení výčepní bylo
vydáno V pátek započato líčení
během něhož městský právník
Connell řekl soudci dosti zřetelně
že vlastně přestoupil svoji právo-mo- c

a vpletl se do věcí po kterých
mu ničeho neoí Zárovefi vyklá
dal příčiny proč "firmě" Walter
Moise & Co nebylo hostinské po
volení vydáno Líčení vleklo se
celou sobotu a soudce obvinil po
licejní komisi že při odepření

straně žalující nejednala
v dobrém' úmyslu poněvadž ne
oznámila jí proč povolení výčepní
vydati nechce Městský právník
Connell dokazoval že pěkteré

podpisy na Žádosti podané firmou
Walter Moise & Co byly 'paděla-
né ale na to odpovídal soudce že
během dvou týdnů žádný protest
proti udělení license podán nebyl
á proto bylo povinností komise po- -

volení vydati aneb vysvětlili ža
datelům proč Uk učiaiti nechce
Po mnohém právnickém hádání
odložena celá záležitost na příští

chce mít zuby bez bo
lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní-

mu lékaři 1402 Farnam tel 1561

— Na křižovatce 13 ul vrazil
nákladní vlak Union PaciSc do
tak zvané "solné káry" v pátek o

půl Šesté ráno a utrhl celou před-
ní platformu Řidič na žtěsíí
nalézal se uvnitř atak vyvázl z ne

bezpečí Tato solná kára vyjede
vždycky první z rána a posypává
solí koleje pouliční dráhy v mí
stech kde do vrchu vedou a nalé
zá se pod správou řidiče řamotné- -

Předevčírem opět s velkou

přísností prováděn' byl Slocumův

výiepnl zákon ale pouze pět ho

scinských bylo dopadeno při pro
deji lihovin Jsou to Charles Lof- -

ter W C Cole John A M urpby
A van Horn a w řl Kessler

Byli všichni zatčeni ale po slože
ní záruky propuštěni na svobodu
Mezi zatčenými" jak vidno není

žádný krajan t"

— Povolení k sňatku vyzvedli
sobě Frank Holý 25 roků sMary
Vojerovou 33 roků Václav Kuti
lek 25 roků s Annou Vojtěchovou
20 roků

—NaSe Japiter Lamp uhlí
za $560 jeat nejlep&ím pra va-

ření 1 topení Telefon 1238
IlalJ A Eiee&CSSUíL
: — Frank Dvořák % čísla 316
Woolwortlr' ava podal v pondělí
na policejním soodě žaloba v níž
viní Jennie Kenvoodova t čísla

1251 jižní 13 ulice že ukradla
a tobolka a #1975 51 července

1898
— Krajan Alois Svoboda žádá

rozvod od tvé ženy Josefiny V
žalebě si stěžuje že ho kopala
házela po něm sekerkou tloukla
džbánem na voda a vůbec podob- -

aýat způsobem život na zpříjem
Dovála Dokonce prý vybrožova
la Že ko zabije i dvě dítky jejich a

proto naiei pro ne domov a sám
žil odloučeni od června loňského

roka Svobodovi vzali ae v tom

tojnlstS r 1894

— Uianlá aedlk óylar no ro
Cm raaa toc_a Nov&!s4- -a sa
ta a V"':n trddL drtn e

značný čistý výtěžek Na zahájení
této zábavy přednesla dobře na-

studovanou řeč Sokolka sl Bětka
Bukáčkova v níž tlumočila ku

konci politování na tím že sokol-

ské spolky zdejší stojí si k sobě v

poměru nepřátelském kdežto vši

chni Sokolové mají míti stejné
snahy a stejný cíl

Již přífttí soboto dne 1 1 1 m

pořádá Tělocvičná Jednota Sokol
v síni Jana W Hrocha velko-

lepou maškaráda při kteréž
rozdáno bode šest krásných een

nejlepším maskám a sice 3 ce

ny uděleny budon třem nejlep
6ím ženským maskám a tři nej
lepším mužským maskám Ceny

ty lze riděti r střížním závodě

Antona Noráka
— Za nepřítomnosti rodičů

malé dítko manželů Wetberelo
vých bydlících v Č312 Woolworth
Ave strhlo lampu se stolu a způ
sobilo ohefl v pátek večer S nář
kem vyběhlo ze světnice a nájem
níci manželé Steelovi a dcera

jejich jali se hasiti plameny Za
chránili sice důra před zkázou ale

utrpěli všichni velmi bolestná po
ranění:—

- Výbor školní rady započal
v pátek večer s vyšetřováním obvi-

nění Van Gilderovýcb ale ae sli
bované sensace hodně ubylo Ta-

ké se strany občanstva nevěnová
na celé věci žádná zvláštní pozor
nost Ačkoli jednání bylo veřejné
pouze něco málo přes dvacet ne

zúčastněných osob se dostavilo
Prvně vzata na přetřes záležitost s
Drem Moorem jenž byl obviněn
že dal ód American
Book Company volební útraty'
Mcore to rozhodně popřel
Obdržel prý check na #9700 na

krytí výloh ale to prý bylo od

kampanníhó výboru kterémuž po-

dal podrobný účet svých ' mimo-

řádných vydání Mimo to obdržel
od svých přátel asi #136 na pří-

spěvcích poněvadž měl neobyčej-
ně tuhou prácí prosadit své zvole-

ní To všecko odevzdáno bylo
dd kampanníhó fondu' kam ou
sám odvedl jako svůj díl volebních

výloh asi #70 Jednatel American
Book Company svědčil že spo-

lečnost kterou on zastupuje nikdy
ani centu nepřispěla na volební

útraty kandidátů do školní rady
Další obvinění znělo že školní
rada nalézajíc se pod vlivem
American Book Company objed -

ntja do škol zeměpis vydaný spo-
lečností touto ačkoli mohla do-

stati knihu lacinější s s??ně do
brou vydanou firmou Rand Mc

Nally z Chicaga American Book

Company dostala prý přednost
poněvadž řiditeli škol Pearsovi
nechala napsati přílohu o Nebras-c- e

za kteroužto práci zaplatila
mu #200 Pearse se k oma při-

znal ale tvrdil že náhrada ta

byla spíše malá a že zeměpis
American Book Company odpor

jenom
'

proto že pokládal
jej za lepší neži knihu od Rand

McNaily
' Na to svědčil zástupce

posledně zmíněné firmy Jenž do-

kazoval že zeinlpís 'jejích vyrovná
se kterémukoli jinému ba mnohé

předčí Nejlepším důkazem toho

prý jest že používán je na Ško-

lách v New Yorku Brooklyně
Chicagu a téměř všech velkých
městech V sobotu bylo vyšetřo-
vání : skončeno a opětně nevyšlo
na jevo nic zviaste sensačního

Jednatel Wedgwood od American

Book Co dokazoval dále že nikdy
nepřispěli ani centem na volební

výlohy kandidářů do ikolnf rady
a popíral že by společnost kterou

on zastupuje byla trustem Zají-
mavá vlak je dohra celého vyše
třování Bude totiž nyní žalován

sám pan Van Gilder Prozradilo
se jia něho že ve Školním roce
1897-9- 8 nepřímo získal kontrakt
na dodávka uhlí Na oko zadána
sice objednávka firmě Karr & Da-

vid son ale za nimi vězel prý Van

Gilder Dle tvrzení odborníků

ohlí dodávané zmíněnou firmou

bylo o 30 ni 80 centft na 1000
Vtitík lacinější nelli jaU dle
kóntrnkta dodáno býti mělo Z

tstos£ koukal aLtiný vadpí
ak rjbcf Kart f Davidson

za-ca- tí

j pro Ikoijr asi padesát ie-li-s

l±L Uoss-nve- ď-

a ty co nejdříve dodány budou

'— Z Lincoln došlo nařízení

aby Frank M Dorsey jenž usvěd
čen byl z falšování knih První
národní banky v Ponca vsazen

byl jako každý jiný zločinec do

okresního vězení Dorsey hlídán

byl dosud v kanceláři maršálově

kdež doutal vyckati až jak roz
hodnuto bude o jeho odvolání

— V pátek konali okresní ko
misaři svoji schůzi ale nic důleži

tého nebylo usneseno člen Con- -

nolly podal resoluct aby všechen

okresní tisk nesl uniovou známku
a resoluce na jeho vlastní Žádost
odkázána byla okresnímu návlad
nímu Předseda Hoctor podal re--

soluci aby návladnímu Shíeldsovi
dovoleno byto zaměstnati zvlášt
ního tajného Má se tím dopomoci
k místu William u H Gunsolusovi

při platu $75 'měsíčně a zároveS
docíliti odstranění Johna Norber

ga jenž jako bailiff jmenován byl
distriktním soudem Resoluce tato
odložena na týden

— Před soudcem Dickinsonem
žádali mnozí občané ze severní

strany o zákaz proti postavení ne- -

štoviční nemocnice ve Fontanel-l- e

Parku Dokazovali horlivě že

ohroženo bylo by tím celé soused-

ství ale zástupci města tvrdili

opět že strachy tyto jsou pouze
plané bubáky Soudce zákaz nepo
volil ale zároveň podotkl že ne-

mocnice ve Fontanelle Parku má
t

býti prozatímní totiž pouze pro
dobu dokud nákaza neštoviční z

města se ne vystěhuje
- — Zkoste tona našeho uhlí
Waahed Nut je za $350 Hald
ts Rice 506 So 16 Str Telefon
1238

- Dráha Union Pacific učinila
velikou objednávku kter zajisté
poskytne zaměstnání velikému po
čtu dělníků Objednávka zní na:

Čtyřicet 10 kolových parostrojů
80 tun každý a osm 12 kolových
parostrojů 100 tun každý Zakáz
ku tuto obdržely Brooks Loco- -

motive Works a parostroje mají
býti dodány kolem polovice června
Dále na patnáct pohovkových vo-

zů a patnáct denních kár prvé tří
dy šest zavazadlových vozů a

krásnou jídelní káru tisíc ocelo

vých uhelných kar 80000 liber
snosnosti"- - tří správkové káry 1

jeden zarážeč (beran) Všecky ká

ry musejí býti dodány společnosti
kolem 1 července Zakázka tato

representuje ohromný obnos fi
500000 Je to největší jednotlivá
objednávka jakou kdykoli nějaká
železnice učinila

— V zasedací síni městské rady
konána byla v pátek večer obvyk
á každoroční porada mezi radní
mi a poplatníky ohledně rozvožení
daní na příští rok Tentokráte pří
tomno bylo jenom asi padesát po
platníků Jednotlivé odbory měst-

ské správy předložily své rozpočty
nichž některé ihned odhlasová

ny byly jako přiměřené Mayor
žádá pro svoji kancelář $5000
městská rada #8550 městský
klerk #7000 komptroller #9500
odbor - komisařů dnf S10450
městský pokladník #18080 od-

bor inženýrský a úřad veřejných
prací #{43000 odbor právní
#9028 knihovní rada #20000
školní rada #442300- - Z přitom
ných poplatníků ftomlavil Her-

man Kountze jenž stěžoval si že

2466000 daní je nezaplacených
dle knih městského pokladníka a
to jenom proto že dn£ jsou přilil
vysoké R C Patteraon prohlásil

město mohlo by býti zcela do
bře spravováno dle rozvrhu od to
do 15 milla kdyby se náležitě le--

tfito ! Koodně přijata byla reso-luc-c

vyjad?ající smýšlení pHtom- -

ých poplatníka že rozvrh nemU

by býti o nic títlí než loni totil
4 %LÍM a cclao-l-i fzZi menSl

V eaasf acktri Centra!

test prcti 1 ivtíral Filipín Jed--

t:2 o rlrrfti plZÍ9- -

v úterf 31 lednu K imaUrfnfmn A

EUa dcery Franttíek a JiH ij nové

Zacfevaty trral vriéfeor Zicbvatr a aer
roHWMt imiil po jednodeoni nií-i_- i
v lloe'a Omt Nm Hiaiin 71

pr li Kline Lid Ml Arcb Ml ťhliiiiihi
UIIK'retr

Hledá sfi 5"íinl!k pro wbecDo

11 lunte ae r Citle 718wr li ul

Parní mlynářská spoleé
rhttjld v Omaba wloíttl aklad bivdá achnp
OPI "hnde-- 1 lidmi otinániabe ČyiNzooi tobolo odTétri obchodu" HiaaU
aeiaittllckjr) pod adreaou:
dMtl" Bo ff Wabon Keb

Předplácejte na Hospodáře í

Na prodej a obchod mil

iialEÍi4ltbeatedu uKt fteň-bur-
g

řa A oeb prudám dolrf wHaeoou far-ja-moM akrech Jen mha od oiétfia feiara--

Vsdíláno Jel US ukrt umí )oti bÍi "(ni
FMbyl North A„ ťotarsbur P dláVs

PAkná farma JUnl tMkoM 1(0
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