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8 Pokrok Západu
4 Pokrok Bept 6 I liFiliálka

POKROKU ZÁPADU

kůň při čemž Karr byl z buggy
vyhozen a utrpěl bolestných pora-

nění ač doufá se že nebudou míti

žádných zlých aneb trvalých ná-

sledků

— Jdite do Llpton Ceylon Tea

tomného pana Thomase kandidá-

ta pro úřad okresního soudce

kterýž v stručné řeči dovolával se

podpory polských spoluobčanů
Pak vyvolám byl krajan p Bureš

kterýž oznámil svou kandidaturu
a vyslovil naději že dostane se

mu vřelé podpory občanů polské
národnosti Pak povolán byl k

Příští čtvrtek dne 7 září

radě uzavříti smlouvu na dodávku

nábytku školního a zapovídající
trustu vůbec jakýkoliv obchoď v

našem státě V žádosti tvrdí se
že jest to nezákonnité sdružení

inkorpované po zákonech státu
New Jersey s kapitálem f ioooo-00- 0

z čehož 500000 určeno jest
ku maření a vypuzení soutěže

Dovozuje se Že správu trustu řídí

pětiČlenný výbor a způsobil valné
tento závod zve vás k sú-

častnění se otevřenťr

aového departmentu!

s plášti obleky živůtky atd

PROŽENY

Garden zrovna západně od Audlto

rlun a nechte si tam své košíky se

zákusky ZDARMA Když nastane

doba k pcsllnlní se mSiete zdarma

použiti jeiich stoly a židle Obdržíte

tam koflík nejenutnějsf kávy za 5c

Káva tato nabízena jest pouze za

účelem seznámeni váss Paxton & Gal

laghers vřhalsnou plynem praženou
Java Mocna kávou Mluvf se zde

řesky
— Zítra večer (ve středu) od

bývá se česká politická schůze v

Národní síni na rohu 13 a Willi- -

am ul za účelem uvážení a po

rady co by nejlépe bylo učiniti

aby se docílilo navržení krajana
pana Bureše na republikánské
tiketě Všichni krajané bez roz

díl i smýšlení jsou do schůze této

pozváni
— Strana fusionistická jest v

konfusi a to pouze jen proto že

slříbrařští republikáni chtěli vnu

titi na ticketu pověstného krenka
a šarlatána sudího Scotta Mezi

demokraty panoval proti němu

rozhodný odpor a odepřeli mu

schválení Všechny tři fusioni

stické strany odbývaly své kon-

vence minulou sobotu V demo-

kratické konvenci bylo usneseno

navrhnout čtyry demokraty za

soudce a ponechati dvě místa pro

populisty a jedno pro stříbrařské

republikány Obě druhé strany
byly o tom uvědoměny a strana

pupuhstická na toto zařízení při

stoupila Následkem toho navr
ženi byli v demokratické konvenci

následující za sudí: A M Fergu- -

son Jas K English Geo W

Shields a Lysle I Abbott Po

pulisté navrhli opět svého dávno-

věkého kandidáta Geo A Magney
dále H H Bowes z Tekamah

StHbrařští republikáné pak na

vrhli dva kandidáty a sice Jas
W Carr a C R Scott Demo

kraté byli ochotni přijmouti Carra
na svou ticketu a tím celý lístek

doplniti však rozhodně odmítli

podporovati Scotta a usilovali o

to aby Carr samojediný na ticketě

zůstal O tom opět nechtěli sly
šet stříbrařští republikáné až

konečně demokraté se dopálili a

odmítli spojení se s nimi vůbec
navrhnuvše ještě též pátého de

mokrata a sice Carl C Wright k

doplnění společné tickety s popu

listy Tím se však jen celá věc

tím více zašmodrchala neboť

populisté schválili pouze jen čtyry
z navržených demokratů Návrh

který byl dán aby schváleni byli
navrženci stříbrařských republi
kánů propadl u populistů Při

hlasování kterému z obou stří--

braři navržených má býti před
nost dána napočteno bylo poprvé
51 hlasů pro bcotta a 40 pro
Carra však když vyslovena po

chybnost o správnosti počtu a

předsevzato nové hlasování na

počteno 36 4- -5 pro Scotta

544--5 pro Carra Aniž by se

konvence na čem usnesla rozešla
se v nepořádku Jest tedy situ
ace následovní: Demokraté posta
vili 5 kandidátů a schválili 2

populisty Populisté navrhli 2

své kandidáty schválili 4 z de-

mokratických a žádného ze

Stří
brařští republikáné opět navrhli

pouze jen své 2 kandidáty a jeli-

kož se jím nedostalo schválení ani

populistů ani demokratů neschvá-

lili žádné z navrženců ostatních
dvou stran Co všechno z toho
zmatku bude to teprve musíme

vyčkati
— Schůze českých občanů zítra

večer v Národní Síni

— V Peoples Storu na 16té a

Farnam ulici spadlo včera Šestile

té děvče William Newmana otvo-

rem elevatorovým z prvního po
schodí do přízrmku však na Štěstí

neutrpělo značnějšího poranění
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nťézá se ve známé

lékárně JSm fiermáka

v tísle 1266 již ij ul

kdež lze veškeré naše záležitostí

vyřizovat!

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

íalézá se t ř 509-51- 1 již 12 ul

s& MASNY KRÁM

na již straní místa vlastni krajan

"V" F Kunci
číslo 1244 jilnl 13 ul

Nejvétší zásoby masa všeho druhu
uzenek salámu šunek a vůbec všeho co

v obor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Příští pátek budou se odbý-

vat! primární volby a jak se podo-

bá bude zápas skoro ve všech

wardách Tak ku příkladu v první
wardě se mělo za to že odbyde se

to bez všeho zápasu Ve schůzích

klubů republikánských bylo usne-

seno jednohlasně podporo vati p

Elguttera pro úřad okresního su-

dího a ponechati mu aby si vybral

delegaci To není vhod ucháze-íů-

pro ten i jiné úřady a proto
bude postavena proti němu zvlášt-

ní tiketa do pole Doufáme že

se tento gejmek nezvede První

warda jest tak oprávněna k tomu

aby měla zastoupení na tiketě

jako kterákoliv warda jiná a dou-

fáme že bude málo těch kteří by

chtěli pomahati kandidátům z ji-

ných ward ubíjeti kandidáta vlast-

ního V druhé wardě bude ještě

veseleji než v první V té je totiž

několik kandidátů Všeobecně se

přiznává že nynější koroner Swan-so- n

kterýž jest z druhé wardy by
měl býti znovu zvolen Mimo

něho však jsou ucházeči o úřady

ještě pan Anthes a Fred Bruning
o navržení za pokladníka a Striker

za šerifa Republikánský klub

druhé wardy odbýval schůzi minu

lý týden a navrhnul delegaci smí-ženo- u

na kteréž navrženo jest pět
Cechů a sice pp Josef Kavan A

Kment Václav Blažek J Kašpar
a j Semerád Jelikož každá war

da má nějaké kandidáty tedy jest
v každé wardě více než jedna tike

ta neboť každý z kandidátů usi

luje míti delegaci pro sebe a jeho

odpůrci zase naproti tomu hleději

jej poraziti Dnes dopoledne ba
dou jména všech obmýšlených de

legátů oznámeny ústřednímu vý-

boru a pak teprve bude lze posou
dit! určitěji jak si věn ojí kam

se kteří kandidáté kloní Zítra

večer by měli všichni krajané ž

první a diubé wardy a po přípa-

dě i jiných přijití do schůze v Ná-

rodní Síni kdež bude blíže o tom

pojednáno a vysvětleno na které

straně kteří z delegátů stojí a kte-

ří by se měli podporovati aby se

docílilo navržení p Bureše

— Koupím vklady z Omaha

Savings Banky dtg8tf
Rudolf F Svoboda
u Union National Banky

— Zástupci omažských a south

omažských spolků odbývají příští
čtvrtek večer schůzi v budově bý-

valé české školy kde rozhodnuto

bude o dětských besídkách jež
mají býti ▼ našem středu založeny
Jelikož budou voleny různé výbo-

ry jest žádoucno aby zástupci
všech spolků omažských % south

omažských byly přítomny
— Dnes započato jest po ch

prázdninách opět s vyu-

čováním na obecných školách

— Ve Willow Springs lihovaru

počalo se nynf poznovu pracovati
bude prý se pracovati plnou si-

lon Asi 2000 kusů dobytka prý
bude krmeno to mlátem

— - Státní zástupce Smythe po-

dal Žaloba v distriktním soudu

proti trustu vyrabitelů Školního

nábytku tak zvané "American

Schod Fnrniture Company' a iá-- di

o rozkaz zapovídající Školní

TJlTlAl UHLÍ!

11171 715 £a irii £rect

řečnění red 1 1 pan J Rosický

kterýž připomínal jak prospěšno

bylo by nám kdybychom svorně

spolupůsobili a uváděl za příklad

dějiny národů slovanských po-

rovnávaje je s dějinami národa ně-

meckého Upozorňoval kterak
Němci byli rozdrobeni a malomoc
ni však spojivše se stali se jed
nou z velmocí světových nejmoc
nějším národem na pevnině evrop
ské Při poničí pak že my až

dosud ač Slované ač bratří jed
noho národa byť i různých kme

nů iif hlodali jsme zde sblížení a

zřela přirozeno že dělo se

nám tak jako národům naším v

Evropě Bvli jsme až dosud za

nedbáváni odstrkováni ba i po

hrdáni Vybízel proto abychom
se konečně vzchopili ku společné
usilovné práci a domáhali si svého

patřičného podílu na obecných
záležitostech UpozorSoval že

obecná správa jest jakoby připra-

vený stůl na němž jídla rozraaoi

tá však jestliže sami ke stolu se

nedeřeme a o podíl nehlásíme
na nás nic jelikož to jiní

o podíl usilující rozebeřou než se

k tomu dostáném Řeč jeho pro-

vázena byla častějším potleskem

kterýž jevil že mluví k shromáž-

děným z duše Ku konci schůze

přijata byla na návrh pana Indy

následující resoluce: "Jelikož naší

republikánští spoluobčané původu
českého z kmene slovanského

ku kterémuž i my se hlásíme na-léh-

budou v republikánské kon-

venci na to aby jméno jednoho

jejich vynikajících spoluobčanů
pana Václava Bureše dáno bylo
na tiketu a sice pro úřad klerka

krajského soudu a

Jelikož přesvědčeni jsme že

týž úřadu toho schopen a k němu

zvláště způsobilým jest proto
budiž
Usnešeno že navržení toto

schvalujeme a budeme pana Bure-

še horlivě podporovati'
Pak ještě přijato bylo usnesení

schvalující navržení pana B F

Thomase za okresního soudce a

Kowalewského za delegáta do

konvence Před usnešením uza-

vřeno bylo odbývati schůzi příští
úterek tedy dnes a sice schůzi

společnou občanů českých a pol-

ských
— Poslední týden tohoto měsí

ce budou odbývány v Omazeopčt
jako každoročně slavnosti Ak-S- ar

Ben-ov- y a řiditelé ujišťují že

slavnosti letošní předstihnou vše-

cky až dosavade pořádané
— Minulou neděli odbýván byl

soukromý výlet zaměstnanců Ná-

rodní Tiskárny a jejich rodin a

známých v Syndicate Parku Více

než 200 účastníků se dostavilo a

den stráven byl při rozmanitých
hrách a všelikých zábavách To
se rozumí že kde byli zaměstnan-

ci tiskárny nechybělo též na ob

čerstvení a i o zákusky bylo po
staráno Mezi hrami na progra
mu byla též burleska na base ball

při kteréž ani nechybělo na tom

že rozhodčího (umpire) chtěli

konečně hráči oběsiti Myslíme
že všichni účastnící byli v náladě

růžové jak dalece jsme p"zorova
ti mohli a když s nastávají í tmou

počalo býti sucho neměli ještě
chutí k rozejití se

— Kdo chce mít zuby bez

bolesti vytržené neb dobře vypl-

něné ten jde k A P Johnsonu
zubnímu lékaři 1402 Farnam ul

Telefon 1561 tí

- Nezapomeňte na schůzí zítra
večer v Národní síni

— Asi před dvěma nedělemi

zastavena byla práce další na
stavbě nedohotovené části nádra
ží Union Pacific Tato část jak
známo tvoříti bude vchod se

značně vysokou věží a jest nejj
vyšší 1 oejtěžší částí celé budovy
Příčinou proč přestalo se dále

pracovati jest to že shledáno že

základy povolují Nebyly totiž

základy dosti pevné od samého

počátku Tvrdí se le na tó bylo
v čas poukázáno avSak architekt
si nedal říci a rozuměl tomu lépe
Předseda společnosti má prý v

architekta veškerou důvěru proto
že jest jakýmsi jeho příbuzným
Však důvěra jiných jest valně

otřesena a nyní místo na pokra
čování v stavbě pracuje se o sesí--

lení základů aby s- - cli budova
neshroutila

— S městským radním M W
Karrem splašil se minulý pátek

zaraženi cen výrobků bkolnl ra

da naše totiž uzavřela s trustem
smlouvu na školní nábytek v ceně

vyšší nežli zač je k dostání od vy
rabitelů mimo trust

— Společenská zábava ve pro

spěch českého-hřbitov- a uspořádá
na bude v nové Sokolské síni v

neděli dne 10 září Všechny
spolky a příznivci jsou žádáni o

hojné súčastnění se Začátek ve

dvě hodiny odpoledne Vstupné
pán 25c dáma 10c 99tí

— Vzdor tomu že náš polictiií
soudce Gordon jest milosrdným
až přespříliš vůči přestupníkům
zákona není letos slyšeti tak

mnoho o loupežích a krádežích

jako loni V dny v kterých byl
tu vojínové prvního plaku bylo
mnoho cininců v městě a za tako

vých' příležitostí zvláště mívají

kapsáři dobrý lov avšak nebyly
žádné stížnosti na jejich operace
Kde dějí se krádeže takměř každo
denně jest v domech špatné po
věsti a následkem přespřílišné sho-

vívavosti a puntičkářství policejní-
ho soudce jest velmi těžko docíliti

usvědčení neb potrestání vinníků

— Minulý pátek odbývala se

společná schůze výboru ústřední

dělnické unie s obchodníky kteří

dříve svolili ku zavírání svých ob

chodů též v sobotu večer však

nyní chystají se ku znovu otevření

obchodů svých Obchodníci do

vozují Že zavíráním velmi mnoho
ztrácí jelikož mnozí domácí
hosté z venkova kteří co potřebu
jí aneb v sobotu nakupovati chtí

jedou doCouncil Bluffs neo South

Omahy když naleznou zde obcho

dy zavřené Zejména prý to platí
v obchodu se šatstvem jelikož je
dosti lidí kteří během pracovních
hodin v týdnu nemohou z práce
odejiti aby si šatstvo koupili a

večerama a v neděli k tomu příle
žitost nedostanou Odpůrci na

proti tomu dovozují že ty ztráty
jsou nepptrné jestli vůbec jaké a

lidé prý si časem zvyknou kupo
vati během dne v obchodních ho

dinách a nebudou odkládati až na

sobotu večer

— Já ono se řekne íe je ta neb

ona mouka dobrá Ale nejlepíí jest
Wilberská Zvonetka a Aksamit a

— Zítra večer odbývá se česká
schůze politická v národní síni za

účelem porady co třeba jest učini
ti aby docíleno bylo navržení a

zvolení českého kandidáta pana
Václava Bureše do úřadu klerka

krajského soudu Jest to poprvé
co se uchází krajan o úřad okres

ní a jelikož jest to krajan řádný a

oblíbený doufáme že hojným ú- -

častenstvím projeví čeští občané
že si uskutečnění tohoto úmyslu

přejí

— V kruzích politických spů-sobi- lo

pravý poplach uveřejnění
pověstí jež již dříve kolovaly o

špatné správě v úřadu klerka

soudu Bee dovozuje
dle úředních výkazů a listin Že

Albyn Frank podával si účty na

větší obnosy než k jakým byl

oprávněn že podával účty za

služby porotců kteří nikdy ne

sloužili atd Dále obviSuje jej
že úřad svůj zanedbává a zřídka

nechá se tam vidět! a že dopustil
se úplatnosti aby zabránil ve stát-

ním sněmu přijetí zákona kterýmž
ustanoveno jest určité služné pro
klerka a zrušeny jeho příjmy z

poplatků soudních Frank uchází

se jak známo o znovunavržení a

jest tedy zcela přirozeno že tato

odhalení spůsobila pravý poplach

— Výhodná koupě Lot pěti
budovami o čtyř světnicích Vše

pronjrauto Majetek čistý Hoto

vé i ÍÍ050 Majetek stál majitele
přes I4000 C W Canfield

101x2 1621 Howard St

— Schůze českých občanů od

bývá se zítra večer v národní síni

Každý Cech měl by se zúčastnit

jelikož se tu jedná o hájení če

ských zájmů
— Minulou sobotu večer odbý

vala se schůze občanů polské ná-

rodnosti v polské síni na 26 a

Walnut ulici kteráž byla dosti

hojně navštívena Předsedou zvo-

len byl pan John Kowalewski

kterýž v delší řeči vybízel k horli
vé činnosti politické a ku spojení
se hlasů českých s polskými ku

společnému působení V politice
Při skončení řeči své vyzval pří

Záchvaty trvale vyléfeny Záchvaty a orr
rodnost zmizí po jednodenním uitíviní IrRllne's Gnwt Nerve Restorflr Zatlete si pro
$200 Uhtv na zkonftku Obdriíte 11 zdarma
lir li Kline Ltd Kil Arch St 1'hlladHpbia
Pa HlObTa&f

Bia prodej velmi lacino 8lkD'
mek v 80 Omaze blíže Jatek v přkném okolí
Title iMf Prodá se buď za hotoví aneb M
íáit potká ale za hotoví m di ptkná sritka
K doptáni u právníka Berky New York Llfa
Bldg v Omaze aneb n Jana Konického r ti-
skárně Pokroku Západu tf

Kil A ÍA ia? KreJÍ(Jen bydlel v Male 170

4V Fullerton ire ChlnaKOIU Polta
nim oznamuje te ze odaUboval abychom mu
íasopls zastavili Přáli bychom sljebo nynJiíadresu abycbom mu mohli zaslat oíet sa piti-le-

odbíránl Vyd řokroku Západu

Vft TtrrMlpt Deb k pronajmutl obchod

Jí""" se smilenym zboilzn vCon-w- y

Jf D Conway lezl na dráze Oreat North-
ern v nejlepil eistl Serarni Dafcoty totli
v írodnim udoli Červená fteky PHřina pro-
děla se udá na požádání Adresa

t B Vorachek„ A

Orafton N b

Farma na prodej 1v:íe?co'
(íeb 4V4 míle od Nortb Loup 140 zkrt vtáhli-n-

Obydli aUje a studně fcJO za akr Třetina
botově zbytek na splátku pH 6 proc qrokuJ BU a mm New Exchansa Bldv

u_ £ r "cuumana neo

Douřlas Block Omaha Neb

Jfldllll bm1(iI -- L 1

plti z obchodu dopitu ml
Mim pozemek na vminu za obchod smíla

nf telnifnkt atl Čtěte nálHn ('( iir„4otK'hod za a Hotel za 7ft Málirna řWHontliinc th Orocerlo I7IW Holírna SťA

obdlitué farmy v Nebraicre a Coloradu na

chodnm nalěitl buďkupceaneb prodivajiclhoJakémkoliv Navitivte mne

81 Douirlas Block Omaha Wh
fltml Telfin 19HB

Skvělou Zábavu
TJBPOftiDá

Katolický O Sokol

g v sobotu dne 9 sáři 'pp

T síni pana Jaaa lírech a

JakovMy tak ite hudeo
pobaveni bon ti bojněpmfurno
V detě vtechny zve

Pořádající rjW
— — 1 1 é m

SpoleŽenskou
ZABAVÍ)

veprosplch feskiho národ-
ního hřbitova

pořádá

Hřbitovní - Spolek
V adčli dne 10 láH ♦

V SOKOLSKÉ SÍNI
ZaUtck vs I bod od pot

JSZla]2k™ bJ"° Jk známo
B hřbitově

příjmy nedoataJ-ai- i
proto ij

o i ni_f "Jom Poíty
i °" Pranol v hojné

ywfecbn' J"oem hřbitovní
~v-rba-

joitoaioaioieoatoiioiioaioaioaioatoavo

O VELKOLEPÝ 2
eV

i mašiičhový plosi
(NECTIE BALL)

VÍTEJTE ČECHOVÉ!

VÍTEJTE KRAJANÉ DO OMAHY!

Použijte vchody laciných

Ttletnícii cen jízdních do Omahj!

Přijďtí se ýodhati na výstavu Vltll

Ameriky a uíetřlte mnoho pěnit
nakoupením viech potřeb v

J L BKANDEIS i SOVS

MAJITELÉ

severozápadní roh 16 a Donflas ul

(veatFaiu samého iuíta)

Omaha 2Tobr

Čeiti klerkové t kaldém oddŽlení

NtMlií závod pro prudcí v drobném na

tápadě 600 prodávali

řwívt iiiie e do Omaby naplivte ten
to závod než odjedete
Boston Store Jet nejenom ten nejvřtíl

návod pro prodej v drobném na západe
nýbrž zárovcS ten nejoblibenřjřf a

Nažo pravidlo kupovali I pro-
dávali pouze jen za botové a to za mnoho
milionů roční poskytule nám příležito-
sti kteréž nemá žádný Jiný závod na zá-

padě t proto mužem nabízeli Vám vždy
lepil zboží za méné peněz než Jiní
Viditelný zrfist naieho obchodu den ze

dne jest pňíinou toho že hledíme uspo-

kojili přáni a požadavky našich odběra-
telů Nic nepřeháníme každá véc se

prodává podle zásluhy a kaž !ý odbor v
naftem nesmírném závodí řídí se tímtéž
pravidlem v každém jest výbír dplný a
naleznete tu Vec cosevnem požaduje
Mv prodáváme víe co muž žena aneb

déi ko obléká od hlavy až k patí Jakož I

mnohé jiné potřeby domácí jako kober-
ce draperie lnfné zboží klenoty atd
Zadáme Vas aby Jste považovali nas

store ra své shromaždiSté kdvž Iste v nl
sté My víme že se vám to vyplatí u nás

aupovaii
ské prodavače naleznete v každém

oddélení

BOSTON STORE
OMAHA

J L BRANDEIS £ SONS maj
N- - W Corner IStb Douglaa BL

Zveme vás abv Iste nstanovili si nás
závod co místo kde se sejdete kde si od-

počinete ii'ns napíiete vůbec kde vy-
konáte víe co třeba kde se nmyjetesvtj
lané pojítesvé paklfkv odložíte a kdyko-
liv bí bem denni doby sobě odpočinete
My oietfíme va&e paklíkv a dáme vám na
nécbeky beze vM výlohy Pro ženské

vydržujem zvldStnl přijímací pokoj

Heyn-fi- v dar ješté mísíc

Hnidy vl U adělen nám byl atKbrny
koflík — prvoi cena — ta kráaoon fototraril
v nedávná konvenci fotof raflatt — vzdor to-- '
mu budeme věak dávatl zdarma kráanoa po--!
doblznu ve vidových barvách v ptkztun i

rimcl kafd01 Jednotlivým toctens platino j

kaMnetaicfe aneb vtUIcb fotofrani Podo-

bizna v vodových barvách sama saá eeoa
z {O Přesvědčte sel

fotořraflsti
sJřTéXfn tlťSlS-11- 7

J 15 ! Oazaha

Cechoré!

Nakupte Hobé oburi
Vvprodávám táaby obuvi % obchodu
Wbitney-h- o tyto Jsou téměř vvcVroánf
Kařdt pár střevicft jei zbývají Jest ros
hodni v Sodnou koupí Xčktere lžou

pouze 2V na dolar— nejsou zrovna nU
noveju t "iy isou vak střevíce iobri
Náe sto zásoby zajisti nspokolt kaL
dřbo Jak módou tak neobyčejné nízký
mi cenami

Atn P'!ek řeský nrodava vyhlédne
vám vbrfliou ořuv
Za ťptsvMi sfih'iiesx-s- t se m'l

C J Carlson rof jit 16 ul
vTzil naproti Uay deVa

J
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Spolek sv Anežky
v iterj dne 3 října

VrrrpBg Osob 23c

O proto aaidebo r tcii irt VíhorT g
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