
8 Pokrok Západu
hledal Prozatím ubytován ' bylvější než žaloba Tvrdí totiž že

obnosy domněle zpronevěřené vy-

placeny byly z nařízení úřadníků
Pacific Ekpress Company na kam-

paň politických stran a za "práci"
v zákonodárně Obnosy takové

byly vždycky v knihách fikticky

JARO
Kupujte obezřetní a s přesvldfenim

o dobrot! vlci Nic na 'sve~te~ nemoiným
tak aby pátráhtm nedalo st vyietřiti

Filiálka
POKROKU ZÁPADU

nalézá se ve známé

lékárně Jím fíermáka
Pátráni po letním obleku

Kdo pátráte po letním obleku buďte pamCtlivl le nutno vám vyetliti
patero důležitých podmínek Pfcdnfi látku tu nejlep&í Jaká k dostání Za
druhé: d&kladnot prdcě a v tom ohledu "The Nebraska1' třSÍ ne valná povfi-e- ti

neboř my platíme lepSÍ ceny za spracování obleků a obdržíme 1 pM práci
než závody Jiné Za třetí tkui My itále udržujeme schopné kupující jedna-
tele v nejčelněJSÍch tržištích a nejsme závislí na tyobraitni módních vzor-
ků továrních nádhonCÍ Je 11 střih dobrý nás kupující jednatel s nim dáno
obeznámen a zásobí nás v čas V na&em závode" starožitné obleky nenalez-
nou místa Za čtvrté! aby obltktlviel To jest nejvítSÍ překážkou vétSIoé
závodů — mta střihaé obleků Jest pravým umělcem Za páté: cena to Jest
ta hlavní záhada která zajímá 1 Vás i náss my snížili ceny tak Ze až zůstá-

váte nad nimi pozastaveni Proif Proto že si myslíme: "LepSÍ čtvrťák Jistý
než dolar nejistý či — JepSÍ vrabec v ruce než holub na střeše Zásada
závodu "Nebratka"' jest a vždy byla dáti příznivcům svým dolar za dolar
ve zboží nejlepSÍ Jakosti a nejnovějiího střihu a Jest jen Jediný jiný zpfisob
prodávání hotových obleku za ceny jeřtě sníženčjSÍ než naSo a to Jet zpft-sobe- m

podvodu kde nezkuSený kupec nepostřehne vady oblekft nabíze-

ných Způsob našeho oznamování Jest sice neuhlazený přímý prosaickf
avšak vždy poctivý Veškeré prodeje naše Jsou Vám zaručeny a vrátíme
Vám peníze kdykoliv byste si toho přáli

— Případ proti C E Holme-sov- i

obviněnému z vydržování
hráčského doupěte v č 1322

Douglas ul vyvolán byl před po-

licejním soudem v úterý odpoled-
ne Několik svědků mezi nimi

tajný Savage vypovídali Že viděli
tam hrát kostky a na biliardech a

vyměňovali plíšky ale nemohli
udati jakou hodnotu měly

"Loupežníci"
— Není tak mnohému z našich

Omažských a South-omažský-

rodáků známo že na William a

třetí ulici má náš pan J Vopálka
dobře zařízený řeznický a uzenář-

ský závod Pan J Vopálka jest
schopný a znalý řezník a uzenář a

uzenky jaternice a klobásy jež
on sám vlastnoručně z čerstvého
a nejlepšího masa vyrábí nemo-

hou co do chuti a lahodnosť být
překonány Žádnými v celém
městě To hlásá každý kdo jich
jednou okusil a nelení si k něiííu

opět pro ně zajít [t39tí
— Velkolepá residence Dra

George L Millera v Seymour
Parku známá zajisté všemu oby-

vatelstvu omažskému zničena

byla požárem mezi' 2 a 3 hodi-

nou v pondělí ráno Škoda páčí
se na $50000 kdežto pojištění
obnáší pouze $22000 Stěny si-

ce zůstaly státi ale vnitřek zničen

byl úplně Z cenného domácího
zařízení bylo velmi málo zachrá-

něno poněvadž ohe5 spozorován
byl jednou ze služek když už se
značně rozmohl Stáje z nichž
koně byli už vyvedeni ušly zká-

ze Dr Miller vyjádřil se že

škodu na drahocenných obrazech
knihách a starožitnostech jimiž

Kansas City a tam zvěděla že

jeho farma není tak pěkná jak ji
líčil a on není takový chlapík jak
se představoval a proto že odjíždí
pryč se srdcem zraněným Peníze
že si ponechá jako náhradu za
své zklamání Takových švindlů

provedla ona ženština z Nebraska

City několik' Někdy se v oznámce

představovala jako zámožná vdo-

va jindy opět jako dívka se sluš

ným vlastním jměním
- - Po třídenní poradě zástupců

různých železničních společností
usneseno bylo čítali za okružní
cestu ku sjezdu učitelskému kte-

rýž v letě v Los Angeles Cal
konán bude $52 ze všech míst

podél řeky Missouri Z tohoto
obnosu připadnou $2 sdružení
učitelskému Lístky budou pro-

dávány ve dnech od 26 do 28
června a od 3 do 8 července a
lhůta k návratu vyprší 4 zářím

— Nej vyšší soud státní podal
své konečné rozhodnutí ve zná-

mém případě Broatch-Mooresov- ě

a sice ve prospěch poslednějšího
Rozhodnutí tlumočeno jest komi-

sařem Irvinem za souhlasu soudců
Harrisona a Norvala kdežto
soudce Sullivan podal mínění

opáČné Žaloba Broatchova od-

mrštěna byla hlavně z toho dů
vodu že on neměl Žádného práva
na křeslo mayorské poněvadž
charter nedovoluje žádnému úřad-
níků sloužiti déle nežli lhůtu
pro kterou byl zvolen Jedině
předseda městské rady mohl by
volbu kontestovati poněvadž na
něho spadají povinnosti mayor
ské kdyby mayor zemřel resig-nov- al

neb úřadu zbaven byl
Moores je tedy ve svém místě až
do příští volby bezpečen Českým
občanům to ovšem může býtí zce-

la lhostejným Broatch neměl

potřebu než pro takové Čechy
kteří byli schopni špinavé 'práce'
jako Hromádko a Moores nemá
potřebu pro Čechy vůbec —ačko
liv pouze jen české hlasy zjednaly

BOSTON

Pokrok Marcb 10 M

I899 l

mu napřed nominaci a pak zvole-

ní : PraŠť jako uhoď!

— Když někteří naši demokra-

tičtí politikáři jako Piatti Dee a

jiní seznali z vyšetřování audito-
rova že tento populista fusioni-st- a

a tedy spojenec dával svým
dobrým přátelům hned po dvou
úřadech — jako Simpsonovi který
byl dohlížitelem na banky při stá- -
lém platu a při tom dohlížitelem
na pojišťovací společnosti a spol-

ky které obral o vše oč mohl— tu
se hned dopálili při pomyšlení že
oni nemají úřad žádný prohlásili
že nikdy a nikdy více se nespojí a
založili novou demokracii S kte-

rou půjdou naši čeští demokraté?
S novou či starou?
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Mr Lampbell v okresním vězení
— raní way naitermanová z

č 841 již 23 ul měla v neděli
časně ráno zajímavou zkušenost
s lupičem Asi ve 2 hodiny se

probudila a ve dveřích spatřila
nějakého muže Z prvu myslela
že je to manžel její který je noč
ním hlídačem v parcích ale když
se na chlapa důkladněji podívala
seznala že je to cizinec Samo
sebou se rozumí že začala křičeti
a chlap vzal do zaječích Tu paní
Haltermanová pocítila v sobě ne
horáznou kuráž Chopila se re
volveru a jak bylav nočním oble
ku a bosa' pustila se za vetřelcem

Spozorovala ho v uličce zá bednou
a ihned zahájila na něho ostrou
palbu Nočnímu hostu počalo
býtí horko a proto dal se na útěk
Paní Haltermanová vyslala za ním

zbývající kule v revolveru ale jak
už ženská dovede mířit krev ne- -

vytekla žádná Nápadno bylo však

paničce v nedbalkách Že kroky
lupičovy zanikly v blízkosti Kďyž
se policie dozvěděla o návštěvě u

Haltermanú zatkla Johna Lynche
jenž dva bloky od těchto bydlí a

paní Haltermanová poznala v něm
svého nočního návštěvníka Lynch
žalován je pro vloupání se ale za-

pírá a svědky dokazuje že v době
noční návštěvy u paní Halterman-ov- é

nalézal se v jednom hotelu na
Howard ul -

— Chris Hansen jeden z ruči-

telů za George M Chbllmana

jenž zabil sklepníka Jonese odvo-

lal svůj podpis a Chollman vsazen

byl do vězení Záruka obnášela
$10000 Hansen vzdal se ruči-telst-

poněvadž bratr Chollma-nů- v

minulý týden způsobil výtrž-
nost na ulici a později chtěl se
oběsiti ve městském vězení Han
sen ztratil důvěru v takovou ro

dnu
— H C Coburg učinil úplné

doznání náčelníku Whiteovi

prozradil kde naieza se asi za

$2000 démantů a šperků které
nakradl za své měsíční působnost
v Omaze Některé z nakrade

ných šperků byly rozpuštěny před
očima Coburgovými aby stěžová
no bylo pátrání policie Coburg
je náruživým karbaníkem a pro
niasii ze nikdy nekrade jenom
když nemá peněz do hry Je to
bystrý chlapík a dobře vzdělaný
neboť po několik roků studoval
na kněžství O svém počínání
v jiných městech nechtěl náčelní-
ku policie ničeho říci že prý není
mu ničeho do toho co mimo
Omahu provedl „

— Pozemek pro školu Dáven

pot zakoupen byl na rohu 41 ave
a Cass ulice za $2600 Je to pět
lotů a tu přišel lot na $520

r-- Ve středu vyplatil správce
konkursní podstaty Potters zban
krotované Nebraska Saving ban
ky pět procent vkladatelům
Celkem bylo vyplaceno asi $15-00- 0

vesměs ve zlatě Za správy
Potterovy dluh snížen byl s $201
000 na $84000
- Z okresního vězení propu

štěn byl ve středu černoch Joe
Green jenž byl tam poslán loni
na podzim pro pašování kořalky
rudochům na Indiánském kon

gressu na výstavišti Joe pravil
že nechce kritizovat ale tolik prý
řekne že boarding" v okresním
vězení je pramizerným
— Před distnktníra soudem

Cudahyho společnost ze South
Omahy žaluje United States Casu

alty Company z New Yorku Po-

sledně jmenovaná korporace poji
šťuje zaměstnavatele proti ztrá
tám jež utrpěti mohou následkem
usmrcení neb poranění jejich děl
níků a Cudahyho společnost za

platila ji v ledau 1897 1(2400 na
takovou pojistku Zrovna za rok
potom shořením se podlahy v její
bednárně John Novák byl usmr
cen a Michael O Day Edward
Callahan a Chris Montgomery po-

raněni Vdova po Novákovi
ostatní zadali proti Cudahyho spo--

ečnosti pětitisícové žaloby avšak
t březnu pojišťovací společnost
začala se všelijak vykrucovati ze
svého závazku Konečně docíleno

bylo dohodnutí s jednatelem téže
opravňující společnost Cudahyho
vyrovnat! se na tomto základě:
Novák $1500 Montgomery
#1200 Callahan #250 a ODay
$200 Nejlepší však vyrovnání

jaké CudanynO společnost mohla
docílili bylo $3000 paní Nováko
vé $1200 Hontgomerymu a po
$554 Callabanovi a 0'Da vovL
Žádá tedy nyní soudy aby přinu-

tily new-yorsk- ou korporací nahra- -

diti jí $3 1500 kterýžto obnos mu-
sela vyplatiti žalujícím více ac£!i

zanášeny Sudborough nepři
vlastnil prý si ani centu z peněz
korporace pro niž pracoval Ža
loba sama doznává že peníze byly
vypláceny na politické účele jako
na př jednou $300 republikánské-
mu výboru ale tvrdí že značné

obnosy peněz byly Sudboroughem
zpronevěřovány a výlohám tohoto
"fondu" připisovány Vůbec celé

přelíčení je rázu velmi sensačního

— Z Omahy telegraficky poslá
no bylo do Manily Í500 setnině

prvního nebrasského pluku známé

jako Thurston Rifles Byl to vý-

těžek zábavy za účelem tím pořá-
dané Depeše musela uraziti téměř

20000 mil z větší části pod vodou
— Městské odbory kromě těch

jimž charterem stanoven jest něja-

ký určitý obnos obdrží letos cel-

kem o $10000 méně nežli loni
Ve své schůzi v úterý večer přijala
městská rada v prvním a druhém
čtení ordinanci jež stanoví toto
snížené podělení různých fondů a

je téměř jisto že ordinance ta

projde ve třetím čtení příští úte-

rek Každý odbor obdržel o znač-

nou Částsku méně nežli žádal a též
méně než loni V následující ta-

bulce jeví se rozdíl mezi letošními
a loňskými úděly:

im 1898

Major I 4000 t 5C00

Mřetská rada 8150 8750
Účetní 780 ~m
Klerk í500 t--

Komisař dani 9800 10000

Pokladník Li 000 15000

Inženýr i 10800 13000

Komise veřejných prací 3800 4200

Odbor ulic 10000 12000

Právní odbor 8500 0000

Elektrik 2000 8450

Stavební inspektor 22T0 3S00

Inspektor kotli 1425 !&
Potrubní inspektor 1250 1300

Piynirní inspektor 1550 1550

Inspektor licensí 2500 2500

Inspektor měr a vin 1030 1050

Vydrioviní radnice 13000 133ňO

Poradní rada
'

1300 1500

Policejní oud 8Í50 3000

Úhrn 1112043 1122350

Jak vidno obnos na čistění ulic

byl zuačně zmenšen a též částka
na správku ulic a příčních chodn
ků vymezena je ordinanci Dříve

každý radní hleděl dostati se nej
více pro svoji warau ale nyní vy
měřena je Částka $10000 na ta
kové

'

správky a z této obnos

$7500 rozdělen jest mezi různé

wardy jak následuje: První dru
há pátá šestá sedmá osmá
devátá po $1000 každá třetí
čtvrtá po $250 Zbývajících $2

500 bude používáno pro nahodilé

případy a nutné správky nařízené
komisí veřejných prací Návrh

předsedy Binghama aby městský
nženýr vypracoval ordinanci na
srovnání 18 ulice od William ku
Lincoln ave za kteroužto práci
město platilo by polovičku odká
zán byl příslušnému výboru

Městský inženýr vyjádřil se proti
otevření 24 ulice poněvadž ke

kolejím železničním je příkrý svah
tak že nebylo by lze v čas zadrŽeti

rozjetý potah čímž mnoho neŠtě

stí by se stalo Zpráva inženýrova
odkázána byla výboru Ordinance

nařizující srovnání Pbelps ul od

13 ku i6začež město hraditi má
polovičku výloh a jiná na vydláž
dění 32 avenue od Dodge ku
Farnam ul přijaty byly ve třetím
čtení Městský klerk započíti má
s oznamováním pronajímání krám-

ků v místské tržnici Dražba ko-

nána bude v 10 hodin odpoledne
25 března a tržnice otevřena bude

pro óbchod 1 dubna Účetní
oznámil že přebytek v různých
fondech městských obnášel $350

34325 na konci měsíce února
Kdo chce mít zuby bez bo--

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

— Ve schůzi North Side Im

provement kluba ostře pokárána
byla městská rada za vypsání
nedostatečného rozvrhu daní
zároveB přijata resoluce kterou
vyzývá se legislatura aby chartě
rové vymezení na vydržování a
zvelebování parků a boulevardů

zvýšilo se s 130000 na $50000
Přítomní stěžovali si všichni Ze

zdánlivá Šetrnost rady mnohem
více městu ublíží než prospěj
—

aianiey v i~ampoeii o je
hož Švindlech s nabízením "do
brých míst" minule zprávu jsme
přinesli dostal se do spárů úřadů

spolkových jimiž stíhán jest pro
používání pošty k podvodným
účelům V úterý odpoledne za-

počal výslech před komisařem
Andersooem a ve středu odložen

byl na dva týdny poněvadž obha

joba pokusí se dokazovati Že

Caxxtcll skutečně sastc poval ona

v Hsle 1266 již ij ul
bltis WUUanu

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

Mlézá se ě 509-5- 1 1 již 12 ni

Z NAŠEHO MĚSTA

— V hotelu Park usmrtil se

plynem 35letý John Eadsz Moor-hea- d

la Byl sice nalezen ještě
při vědomí a lékaři povoláni ale

přes všecko úsilí skonal o půlnoci
v úterý Eads přišel sem hledat
sestru svoji jež v jedné nemocnici

se zlomenou rukou se nalézá a když

jí nenašel odebral se do hotelu

přespat Proč sebevraždu spáchal
nikomu známo není Na mrtvole

nalezeny byly stříbrné hodinky a

několik dollarů Eads byl pěkně
oblečen a na každého dělal dobrý
dojem Včera konán byl nad

- Eadsem inquest koronerův a po
rota rozhodla že smrt zaviněna

byla nešťastnou náhodou Ubo-

žák kterýž na farmě vyrostl
nejspíše plyn sfoukl neb špatně
zatáhl

— Žádná mouka není tak dobrá

jako Zvoneíka a Aksamita z Wilber
Zkuste ji a budete uspokojeni

— Před South Side Improve
ment klubem přednášel ve středu
večer John Jeffcoat o "Municipál
ním vlastnictví vodáren" Pravil
mezi jiným že Omaha s výjimkou
New Orleansu a San Francisca

jest jediným z větších měst jež
nevlastní svých vodáren Za ny
nějších poměrů platí prý město za

iiaq hydrantů po S6o za i a za

58 po io tak že vydání za vodu

dosahuje téměř £100000 ročně
Uváží-l- i se vyděračné ceny počí
tané soukromým spotřebovatelúm
sezná každý jak jest lid vyssáván
Město r 1880 udělilo vodárenské

společnosti výsadu na 25 roků s

tím však dorozuměním že může

vykoupiti vodárny po uplynutí
dvaceti roků Doba ta vyprší 20
června 1900 a město mělo by své
ho práva použiti Celé zařízení
vodáren bylo odhadováno na S3

500000 a í při té ceně by se vy
platily Výsada vodárenské spo
lečnosti smí býtí prodloužena jed i

ně se svolením většiny občanstva
Hel to se vyjádří nesmí městská

rada žádné uzavření učiniti Ye

prospěch městského vlastnictví
vodáren mluvilo ještě několik ji
ných řečníků

— rtesiovicni nemocnice ve
Fontanelle Parku bude co nejdří
ve stržena Obyvatelé okolní ne
ustále proti ní 'kopají a nyní kdy
nebezpečí další nákazy minulo
také užitečnost její skončila

Originál Budweiser — pravé Bu

dějovické — stále Čerstvé na čepu
▼ Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též
na skladě dt4itf
— Hospodářský spolek z okre

su Douglas hodlá na letošní výsta-
vě zastíniti ještě znamenitou a za-

jímavou výstavku loňskou Před-

seda Píckard a jiní zástupci
dostavili se před výkonný výbor v

úterý a formálně požádali o místo

Toto bylo jim poskytnuto bezplat-
ně když slíbili že vypomohou při
organisaci dobytčí výstavy jež
uspořádána bude v některém z

podzimních měsíců Na poradě
řiditelů výstavy Větší Ameriky a
dřadníkft nebrasské státní hospo-
dářské společností konané re
středu odpoledne v hotelu Murray

bylo téměř už najisto usneseno

spojití obě výstavy (státní pro rok
1899 i Větší Ameriky) v jednu

Výbory zastupující obě tělesa

sejdou se co nejdříve a dokončí
--

podrobnosti organisace
— Před soudcem Bakerem

projednáván jest v těchto dnech

zajímavý případ proti dřívějšímu
vrchnímu klerku Pacific Express
Company Sudborougbovi jenž
lalován jest společností touto pro
zpronevěření Podvody děly se

po deset roka celkem zpronevě-

řeno bylo asi #16000 ale ježto
zllon tr podobných případech ne--

dům byl naplněn nelze ani napě-
něních odhadovati - -

y nedéll dne 19 března
— Potřebujete hlínu? Chystám

se svážett roh 15 a William ul
budu míti dost hlíny Kdo v okolí

by potřeboval a chtěl ji koupit la
cino nechť bezodkladně se při
hlásí u Leo Barocha dtjix2
— V neděli 19 března t r se

hráni budou zdejšími ochotníky
"Loupežnicí českých lesů" Tru
chlohra v 5 jednáních Velkolepá
výprava Skvostné obleky a zbraně
od p T Liebena Ceny snížené

Neopomeňte využitkovat tak vhod
né příležitosti ku krásné zábavě

— Známé "boudy Torna Mu

rraye" na Harney ulici mezi Boy-dový-

divadlem a veřejnou kni
hovnou budou co nejdříve náleže- -

ti minulosti Byly koupeny sdru
ženými dobročinnými spolky jež
dají je strhnouti a rozsekati na

palivo pro chudinu

- ACK011 spolkové urady na

stěhovaly se do nové vládní bu-

dovy hned před týdnem dělníci
dosud tam pilně pracují S ele

vátory první zkoušky provedeny
budou zítra podlahy jsou natírá

ny a různé maličkosti doděláván)'
Bude to trvati ještě asi dva týdny
nežli všecko bude dáno do náleži
tébo pořádku

v Národní síni
- V síhi O Brienově na rohu

16 aCuming ul utvořena byla
včera večer nová demokratická

organisace jez nebude míti niče-

ho společného s populisty a těmi
frakcemi jež tvoří tak zvanou
stranu popokratickou jmenovati
se bude Douglas County Demo-erac- y

t2f~Tenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo
vané plzeňské jako nialvaz To
e krása to je rozkoš ta pěkná
bili čepička! A což ta chuťl Ja
ko křen! Když jste "v městě"
neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň
ského třeba tu velkou a oč že se
budete cítit jako doma

— Následující dopisy se zdán-iv- ě

českými jmény se nalézají na

poltě — Mužské: J Spadnfk
Ženské: N W Mašek F Mati--

sek
— Spolkové úřady pátrají po

jisté Ženštině z Nebraska City jež
v jednom hospodářském časopise
chicagském hledala ženichy a

když se některý pfihlásiLošvindlo-val- a

ho Jednou z obětí byl Wil- -

iam Bursh z Colby Kan obsta

rožný íanrář četl oznámku a
ihned poslal nadějné nevěstě foto
grafii kteráž nasvědčuje že ženit

by chtivý farmer není právě ob
dařen světskou moudrostí a záro-

veB psal že má pěkné hospodář
ství mimo to $5000 na bance
Nevěsta odepsala že jest nadšena

jeho nabídkou a jest prý ochotna

přijet pošle--li jí na výbavu a na
cestu Faraaář obratem polty po--

aa 1©- - si IDovLgrlas ni
nyní nabízí jedinou
koupiti v

LACINÉ
Celý náš sklad šatní rozdělen nyní jedině na a díly a z
obou těchto oddělení máte neobmezený výběr za

následující dvě stejné ceny CotiŽ:

Mužské Si 8 ao a $a obleky
a mužské I18 ao a I25 zimníky a

#_____ aarwame neonmezeny vydít mužských Si o Si2 a S15
oblekft a muž Si o In a Sis svrchnfkň kat

Vyberu si dle libovůle t tb--
skertcň
iosk ooieso B980vsecb ttrh muzik
$18 a 125 ximoíkó tt kalmukb
labrnujtcich ejlepii tiaéoé
kaimtrové obleky: neiiemnélM
Obleky s vloéné pHt tkané
oDieay hedvábím I satinem
podtfvané obleky ocdobaé
kotské oblekvx oblek v t cla
wnrvted látek a Princ Albert
obleky Jakof I všechny 118
120 a 825 lisoofky kaínaky
biet ti s Bich vybrat! ta

0990
Stojí ad liaOO do S2SO0 jedea a t!miaje žalován pro přeci ny star--U

Cl rcia ExiioroO §£Lia jest
r - ~y r~rzzx%'Jlz- -i c ! r 1858

ir : j rva
#Sov ale nevěsty nespatřit
1 es ta prý fiiú si io

cbrirLda od United States Casuzi- -

tyCery


