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J Chcete— nechcete—

Chcete flanelový Živůtek?
- r

Viděli jste naší zásobu

— Na demokratického kandi-

dáta mayorství Popplotona Činěn

jest nátlak aby pro zamýšlenou
stavbu auditoria propůjčil na řadu

let pozemek na 15 a Capitol ave

kdež stará budova "Exposition
Doilding" stávala a přátelé jeho

dovozují že prý by to bylo tím

nejlepším politickým "trikem"

Filidrfca

(U ZÁPADU

i7xA m ve 4mé

lékárně J2m fiermdka

vidčli jste

ceny až do $200

ženských žkňtků z francouzského Hanclu?

Dnes započínáme velký výprodej ženských žádoucných

pohodlných potřebaých trvanlivých Živůtků a vzali jsme

všechny z francouzského fianele ceny až do S450 61 TD

a poznamenali jsme je k výběru za (Pii lvi

Nemáme všech velkostí ale máme-l- i velkesti vaší budete

mít pěkný Živůtek za málo peněz Jsou vesměs nové

Jiné Jtantlovi iivtitky Úplný výběr co do barvy většinou

soutache trimované — některé s mosaznými knoflíčky vesměs

nové mody dobře zhotovené

na výběr za

Jiné iinůtky Značná zásoba živůtků různých iCn

ceny až do I125 — na výběr dnes po tuU

Toto jest dobrá příležitost koupili dobrý a módní Živůtek
za málo peněz Vyplatí se Vám koupiti si za tu cenu pro příští
zimu

2

míimih' domácnosti jest vždy hudbu
m T

Vřtílnat Dia nonifte zukoupltl (lana po $500 neb virhaoy po
250 méné puk Jo kh-- nu ně uuií brátl Arlston taajmti inutto
ilxiu in ocnu ktrniu I nojchuilíí m62 dšti hklialby Jtou dm válcích a
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jeho opětovala a on poznal ze

bez ní Žiti nemůže odhodlal se jt

pojroouti za manželku To ovšem

bylo proti mysli jeho příbuzným
kteří oženěním se starce o vyhlíd-

ku na dědictví připraveni by bý-

vali a proto vyzvedli si soudní

zákaz tak že zamilovaný stařec

povolení k sňatku vyzvednouti si

nemůže dokud o zdravosti smyslů

jeho rozhodnuto nebude Příbuzní

totiž tvrdí že v hlavě kolečka v

pořádku nemá neboť při zdravých

smyslech by prý na podobně ne-

rovný sňatek pomýšleti nemohl

— Minule jsme přinesli zprávu
že Harry P Deuel demokratický
navrženec pro úřad komptrolera
nominace sc vzdal a nyní ozna

muje se zase ze pry druna trnuna
lístku popokratickém povstati

má rrank I Burkley kterýž o

nominaci mayorskou Jacksonian
klubem připraven byl a kterýž v

náhradu za to za' radního osmé

wardy znovunavržen chce se totiž

nominace té vzdáti a úmysl tento

omlouvá tím že vzrůstající ob

chod vyškery pozornosti jeho vy

žaduje

£3f"Tenhle hostinec Havelkův

vedie Creightonova divadla je čím

dále tím větším magnetem Teď

Rudolf čepuje též pravé importo
vané plzeňské jako malvaz To

je krása to je rozkož ta pěkná
bílá čepička! A což ta chuť! Ja
ko křeu! Když jste "v měst'
neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň
ského třeba tu velkou a oč že se

budete cítit jako doma

Ve středu kolem 5 hodiny
ranní ucítil v noclehárně na Far
nam ulici John Trumbuhl že mu

někdo pod podušku kdež peně
ženku s $35 60 uschovanou měl

sáhá a vyskočil z lůžka právě
čas aby prchajícího zloděje za

hlédnul Když uviděl v kterém

pokojíku zloděj zmizel učinil po

plach a policista dostavil se právě
v nejvyŠŠÍ čas neboť zloděj se již
chystal z klece pomocí záchran

ného žebříku pro případ požáru
zavěšeného ufrnknouti Ukradeni
tobolka byla u něho nalezena

tak se bude nyní muset zodpoví
dati z velkokrádeže

— Soudci Keysorovi podána

byla ve středu žádost o vydání
soudního rozkazu jímž by okres
ním komisařům nařízeno bylo
souhlase se zákonem zaměstnávat)

při vytápění radnice topiče a stroj
nika zkušeného licensí opatřené
ho a sice podána žádost dotyČ
ná krajanem A Vitoušem jehožto
žádost o místo ono komisaři od

mrštěna byla ač přítomně zaměst

náván je tam člověk který zákonu
nikterak nevyhovuje Případ tento

projednáván byl též již v policej
ním soudě kdež popokratická
většina okresní rady kteráž př

topiči nynějším stojí — Hoctor

Connelly a Hofeldt — pokutována

byla pro přestoupení ordinance

městské kteráž nařizuje že pouze

jen licensovaní topiči zaměstnává
ni býti smí pěti dolary a útratami

jelikož však z rozsudku tohoto

učiněno bylo odvolání k soudu

krajskému byia by záležitost ta
na hezky dlouho odložena a proto
rozhodnuto touto cestou spornou
otázku k rozřešení přivsti
— Znalci vytecneno moku u

znívají 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

— Mayor Moores odporučil
radě městské aby z fondu vše-

obecného přenesena byia částka

$ 10 000 do fondu policejního tak

aby mužstvo policejní o dalších

10 mužů rozmnoženo býti mohlo

Odporučení své oprávBuje tím že

již po delší dobu odlehlejší části

města bez veškery ochrany poli-

cejní jsou ač poplatnictvo tamní

právě tak na ochraau policejní

platí jako poplatnictvo Částí ob-

chodní a že by tudíž nebylo než

spravedlivo aby oprávněné žádo-

sti jejich o rozmnožení policie vy-

hověno bylo

— České divadlo zdí se u nís
r Omaze konečně ze spínku pro-

bouzet'- Jak se nim oznamuje

jsou zde nyní čtyry divadelní pod-

niky v proudu Tělocviční Jed
nota Sokol totiž dramatický její
odbor studuje již po delší dobu
Podckaláka který konečně dne

4 března oa prkna uveden bude

"Chudí holka ' ku dosud tiskem

nevydaný a panem Ludvíkem z

Chicaga ochotně zapůjčený do

spěla aspoň k prvaí zkoušce

Velmi žertovný kus ten má být
zde sehria ve prospěch české

9 tiílt 13Ó6 JÍŠ IJ ul

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

nalézá se t l 509-51- 1 Jli 12 ni- -

m MASNY KRÁM

ajižstraně
mč-at- a vlastni krajan

"V F Klvinol
ío I244jiln( IJ ul

TteWítM íásabv masa všeho druhu

Hienek Balúmu šunek a vůbec vSeho ca

otor tento spadá

Ceay levnější režlkdekoliv jirde

Z NAŠEHO mÉSTA

— Mayorem Mooresem pode

psina byla v pondělí krom všeho

očekávání ordinance kterouž dan

městská na rok 1900 na 28 mills

ustanovena jest Mayor s roz-

vrhem daně nesouhlasil hlavně

proto poněvadž dle náhledu jeho

pro odbor policejní dostařitelná

Částka vykazována nebyla násled-

kem čehož ani letos počet mužstva

nebude moci zvýšen býti Pro

(ond policejní vytčena letos táž

dáS co loni totiž 3--
5 mills jeli-

kož však letos odhad majetku a

tím i výnos daní větším jest při-

padne fondu as o $7000 více což

k zaměstnání as 8 dalších polici-Btf- t

použito bude-- Celá daS léto?

vyaese $99942024 tak že málo

pouze schází do $1000000 kte

rilto čistka dle výsady městské

překročena býti nesmí

— Po 25 únoru vypravovány
budou dráhou burlingtonskou z

Omaby do Chicaga čtyry vlaky
denně místo dosavadních dvou a

sice přidány budou dva vlaky
nové Prvý vypravován bude v

7:30 ráno a přibude do Chicaga v

9:30 večer druhý pak vyjede od-

tud v 7:30 večer a přibude do

Chicaga v 9:30 ráno Dosavadní

vlak odpolední kterýž vyjíždí v

5:05 zi ěněn bude na 4 hod a

přijížděti bude do Chicaga v 7:20
ráno

— Ji ono se řekne Seje ta neb

tm mouka dobrá Ale nejleýíl jest
WWerski Zvoneřka ~"a Aksamita

— V noci na pondělí vloupati
se chtěl neznámý lupič do groce-ti- e

Karschovy na 18 a Vinton

avšak s nepořízenou odtáhnul

Lupič vymáčkl sklo v předních
dvéřích a pokoušel se o prolezení

při čemž však dle krvavých
zná-me- k

aa skle pořezal se tak že

chuť mu zašla a on s nepořízenou
odtáhnul

— V krajském soudě uznán byl
▼ pondělí před soudcem Bakerem

Frank Toneš vinným ukradení

korně jones ve spolku ještě

jedním soudruhem dostal v září

min roku chuf na projížďku a

jelikož vlastní povoz neměl a peněz
aa vypůjčení také ne vyhlédnul si

k tomu kočárek leden před ob

chodem Bennettovým stojící Žert

ten se mu nevyplatil neboť po

zatčení na něho i soudruha je!

vznešená žaloba pro krádež koně

a jelikož vinným uznán nyní na

aěho káznice Čeká! Soudruh jeho
sssáú nevinným neboť prý ne-

věděl když do kočárku sedal že

kfifi majetkem Jonese není

— V hotelu Dodge postřelil se

tělce v pondělí večer Frank G

Jackson a to jedině proto poně
vadž děvče kteréž si oblíbil a jež
za manželku pojmoutí chtěl od

očko se odvrátilo a vzíti si jej od
mítlo-- jackson sešel se s dívkou

osou kteráž v témze hotelu se

stravovala kolem 7 hod večerní

a aaovu žádal ji by si jej vzala a

když opětně odmítla vytáhl re-

volver a do levé strany prsou v

pfStomnogti její se střelil Rána

jako po lékařském ohledání pro-Llile-
m

sice za těžkou ne však za

ibytně smrtelnou

německých z&xona
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VBywmi pfeanuti Hiart lasra
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tajrfw vytwmtky

mf

lapal prou ucp průjmu a uma n

svobodné Školy ač čas dosud

určen není Dále se dovídáme

že Katolická beseda koná též

zkoušky na nějaké divadlo který
kus však hodlá sehrátia kdy jsme
se nedověděli A konečně 1 naši

malí herci žáci české svobodo-

myslné školy se učí ku příští
besídce dvě divadélka a sice Jme

niny a Lorenčio svátek Taneční

zábavy skončí můžeme tedy za- -

hájiti sésonu divadel

— Nejlepš a nejlacinějíí gro- -

cerii koupíte u Jos Nováka v Čís

1264 jižní 1 3 ulice dt

Poslední masopustní zába- -

vou Dude ona raau apauni ve
sko-Bratrs- jednoty odbývaná

24 února Jak se z programu dá

souditi bude to zábava nejen pro
tanec ale i pro osvěžení mysle
Mimo řeči slavnostní budou tu

přednešeny vážné i žertovné

sborové zpěvy a komi

cké výstupy tak že 1 obecenstvo

netančící bude míti pěkný požitek
duševní Ze návštěva bude četní
dá se s určitostí předpovědíti

— Skvělou zábavu uspořádá
Lože Bohemia AOUW v nové

sokolské síni v sobotu dne 17

února 1900 na oslavu svého pěti-

letého trvání Během zábavy bu-

dou vrhány na plátno obrazy Čin-

nost spolku AOUW znázorňu-

jící jež přítomným vysvětlí štítní
organisátor Vandyke Mimo toho

účinkovati bude 1 cvičící četa A

O U W která provede různé

pochody K hojné návštěvě zve

t34tf Pořádající výbor

— Okresním návladním vzne-

šená ve čtvrtek kriminální žaloba

proti všem hlavním úřadníkům po-

jišťující společnosti proti škodám

krupobitím Grain Growers Mutu-

al Hail Association a sice zni til
na zpronevěření S velkokrádež

Společnost ta dostala se před ne-

dávnem jak zprávu o tom jsme

přinesli následkem tobo že ško-

dy z minulého roku nevyplácela
do rukou správce konkursní pod-

staty a prohlídka kněh tímto za-

vedená právě podání žaloby výše
zmíněné za následek měla — Ko-

lik z úřadníků úřadům dopadnouti
se podaří jest otázkou neboť po
ustanovení správce podstaty kon- -

kursuí rozprášili se nejspíše u

vědomí via spáchaných do všech

končin světa

— Včerejší den — aspoS ráno
— byl tím nejcbladnějším dnem

celé zimy Klesnu! totiž dle zprá
vy zdejsi povětrnostní uraaovny

zdejší teploměr na 92 pod nulu
—Jinde měli to ovšem ještě lepší
neboť z Černých Vrchů oznámeno

že tam klesnul teploměr na 31

stupfiů pod nulu

— Dopisy na zdánlivě česká

jména nalézají se na poště jak
Díle uvedeno isdo se bude o

dopis takový hlásit) nechť udá

ře byl uveřejněn ve čtvrtek —

Ženské: Lisey O Stupka M —

Mužské: Hladík E
— Ve středu zemřel při pří-

pravách k operaci Charles P Cull-ingha- m

místní jednatel Pabstova

pivovaru Týž' trpěl již po delší

dobu chorobon od kteréž jedině

operací pomoženo mu býti mohlo

a ve středu dopoledne měla táž

provedeoa býti Lékaři provésti
chtěli operaci bez uspání avšak

aa výslovnou žádost jeho přece

jen kjprostředkům uspávacím šibli
— a nemocný uspán následkem

vady srdeční tak důkladně že více

se neprobudit
— Do nemocnice sv Josefa při-

jato bylo dle právě vydané výroční

zprávy za minulý rok 705 nemoc-

ných z nichž 607 uzdravených

bylo propuštěno 54 jicb zemřelo

a 44 zčstalo jicb v dalším ošetřo-

vání"
--t Nikdy připálený nikdy ne- -

dokysaný nikdy tvrdý není ale

vidr čerstvý a chutný jest chléb

svatojanský u Čermáka v lékárně

kterýž by republikánskému svému

soupeři— nechť si jest to již Pavel

nebo Petr-zah- ráli mohl Nechť

by mu to pomohlo co nebo ne

občanstvu v celku ovšem by se

tím zavděčil neboť každý zajisté
uznati musí že daleko lepším bylo

by aby budova podobná stála ve

středu města než aby zastrčena

byla někde v odlehlém zákoutí

— Dr A P Johnston zubní

lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovějšími
a nejdokonalejšími nástroji a zaří-

zením Zuby trhá úplně bez

bolesti tf

— Populisté zdejší soustředění

v "Peter Cooper klubu" rozhodli

se v úterní své schůzi na kandida-

tuře E Stuhta za radního prvé

wardy tak že týž nyní nemusí

míti strach žc jméno jeho octne

se na listku volebním co kandidá-

ta neodvislého Bude míti "any-how- "

za sebou stranu byť by tato

byla sama o sobě i sebe slabší

— Včera večer zahájena byla v

místnostech Commercial klubu

výstavka domácího průmyslu a

obchodu v kteréž přední obchody
a závody zdejší ukázati chtí čím

vším zákazníky své opatřiti dove-

dou- Pro nás Čechy zajímavou

je výstavka ona tím že mezi

počtem vystavovatelů

zastoupen est 1 zaved český a sice

p J W Zerzan vyrabitel prapo-

rů a odznaků spolkových

Prodáváme nej lepší Ohio uhlí
za $700 tana Jupiter kusové
$550 tana Tyto dva drahý
jsoa nej lepší v trhuzkuste nás

Hald & Bice 506 jižní 16 ni
Telefon 1238 Skladiště 20tb

b Popleton Are Telefon 1222
— Ze San Franciska došla v

úterý zpráva že podařilo se tara

zatknouli Fred S- - Kel!y-h- o kterýž
v roce 1898 z města našeho zmi

zel Kelly byl kasírem pojišťující

společnosti Phoenix a požíval vše

obecné přízně a vážnosti jakož

důvěry svých zaměstnavatelů po

slednější však zneužil a po zpro
nevěření $6000 do bot práskl
zanechav zde manželku svou do

sud v přepychu žijící bez jediného
centu Vzdor pilnému pátrání
nemohla po zmiželém nalezena

býti ani nejmenší stopa a proto

veřejnost překvapena byla nemá] o

zprávou o jeho zatčení Kelly
dle doznání vykonal na útěku

svém před ramenem spravedlnosti
cestu téměř kolem celého světa a

nejdéle zdržel se v Manile kdež

konečně poznán a odkudž po od-

jezdu jeho zpět do Soustátí zpráva
úřadům do San Franciska dána o

tom byla
— Černoch Waley Hickey

jehožto zatčení pro vyhrožování
zastřelením hostinskému T Šafá
řovi zprávu minule jsme přinesli

pokutován byl v policejním soudu

Ji o 00 a útratami
— Právník W H Herdman

kterýž jmenován byl referentem

bankrotním případu výstavní spo
lečnosti Greater American Expo
sition Lo dokončil v utery svou

zprávu dle kteréž uznal platnost
344 účtů za piácí a různé jiné po

hledávky v obnosu 11426185
jež ze zbývajícího majetku společ
nosti zaplaceny býti musí než jin
věřitelé o své hlásili se mohou

Zbývající majetek a pohledávky

jichž skolektování možným bude
zrovna as tak ku zaplacení účtů
těchto stačí a ostatní páni věřitelé

as jak po česku se říká utřou

hubu
— V úterním zasedání rady

městské přijata byla ordinance

kteráž nařizuje vyvlastnění oné
části výstaviště východně od 16

ulice ležící a as 20 alcrů měřící i

sice použito býti mí pozemku
onoho ku zřízení parku V téže

schůzi zastavea městskému

plat za leáea a to proto
poněvadž doposud nevyhovil Žá
dosti rady o podání dobrozdín
vzhledem ku svážení v předměstí
Walnut Hill k vůli kterémuž
otázka o zákonitosti zvláštní daně
vznikla

— Sedmasedmdesátiletý John
Knydior zamiloval se do I5leté

UHLÍ!

Hudba obveseluje každou mysli
OBVESKLTK BV&J DOMOV

Poílote nám tim a my rám laíleme tento
krásný válečkový llaflnrt k prohlenutl
Jest to tiPjnovějii nejlevnřjii a oejlepil hu-

dební nástroj se viech kdy nabíxnych Jmt
príjftnnjí niríll IKM oran Hraj ih 1IO0

nipívft vfarliny oblíbená písní ralCíky pol
ky atd Jnkoi 1 ncjlepM hudbu kofein —

haíilo diU mhle nna hrát Váetn rám eo taB
dáte ta Jediný efer táhary pro polecnot
Nenali-inet- e nic co by tpoJoTalíi Mik dobrjch
IluOflO Prodávám třnto náitroj v kráao
ryfeUraná tkhaca t# třemi ♦áleíky sa ta00
Mňiete nám poslat 12(10 pfl objednávce a
oatatek donlatíte nH hrfrfnl

věcí zasvěcených — již předem
se tvrdilo — zvítězila totiž dosa-

vadní mašiaa městská v zájmu
znovunomioace mayora Moorese

pracující ale vítězství její nebylo
úplným neboť k úplnosti totiž
aby nominace jeho dnes odpoledne
hned při prvém hlasováni zajiště-
na byla schází ještě 6 hlasů
Všech hlasů v konvenci je 90 a k
nominaci zapotřebí jest 46 a vý-

sledkem předvoleb je že Moores-ovýc- h

delegátů zvoleno 40 Bing-- "

hamových 30 Benawa ových 10 a

neodvislých 10 Moores vyhrál
ve wardě prvé třetí čtvrté a
šesté Bingham v druhé sedmé a

osmé a Benawa v deváté v páté
wardě se o neodvislau -

delegaci
kandidáti rozdělili V prvé wardě

byl zápas o delegaci velice tuhým
a nebýti toho že Cornish s kandi- -

daturou svou příliš pozdě vystou
pil jistě byla by delegace Moores-ov- a

poaažena takto ale zvítězi-

la tato pří nejvyšším svém kandi-

dátovi většinou 85 hlasu — VýbČr
pánů radních v jednotlivých war-ďác- h

jest následovním: V prvé I

S Hascall v druhé Fred Hoye v

třetí Harry B Zimman ve Čtvrté
Wm B VVhítehorn v páté D H
Christie v šesté M D Karr v

sedmé D T Mount v osmé C J
Andersen a v deváté Simon Trost-ler- -

V druhé wardě odevzdáno

pro nominaci radního následovně:
Fred Hoye 164 Chas Kessler

139 M Lee 55 H Hald 45 a J
F Behm 23 hlasy

Pánům úřatfníMm spolkli

Citin! (obchodní) knihy Jak Leo'-- '
t rs Juurnals denní knihy J" fut

~ rahuru a °okrokn Zápal 11

Předplácejte tvým přdtelňm nh
známým do Čech Hospodáře ttoii
pouze 8150 roěnt

— PopuIÍBtická konvence okresy

aí v níž delegace do konvence

státní volena bude odbývati se
bude dne 17 března a předvolby
dne předchozího od 7 do 9 hod
večerní

— Výbor kterýž provedení

stavby auditoria na starost si vzal

zamýšlí požádati parkovní komisi
o propůjčení k tomu na řadu let

části Jefferson Squarů neb zamý-

šleného parku Kountzova Co

týče se prvnějšího tu sotva asi z

toho co bude neboť nejvyšším
soudem rozhodnuto již dřívekdyž
pomýšlelo se na postavení tam

veřejné tržnice městské že po-

zemku onoho k jinému než k par-kovní-
m

účelům použito býti ne

smí

— V Council Bluífs spáchal ve

středu ráno v nemocnici samovraž-d- u

zastřelením neznámý ciíioec I

kterýž teprv několik minut do

ústavu onoho přiveden byl Dle

listin u něho nalezených zdá se

že jméno jeho jest A B Hughes
že má bratra ve Fremont a že

ranníid vlakem odkudsi z Penn-sylvaa- ie

přijel Do nemocnice

přiveden byl páterem Smythem
k němuž ráno přišel a kterýž na

něm poznal že v hlavě v pořádku
to nemá

— V krajském soudu propu-
štěn býti musel ve středu násled-

kem nedopatření návladního okres-

ního Geo A McClude ze znásil-

nění nezletilého děvčete obžalova-

ný Když již perota vybrána

byla a když přelíčení již zahájeno

Zjistil totiž zástupce jeho že stá-

tem opomenuta při klientu jeho
zákonitá formalita dle kteréž ob-

žalovaný předběžnému výslechu

podroben býti musí Musí mu

totiž předložena býri obvyklá otáz

ka zda vinným či nevinným býti
se cítí a následkem toho požádal
o propuštění svěřence svého če

muž ovšem vyhověno býti muselo
McClude-ů- v zločin byl toho nej- -

hnusnějšího řádu a všude jinde
mimo Omahy zafi ne li provazu

tady jistě dlouhéoo vězení by se

mu dostalo zde však nedbalostí

návladníbo beztrestně vyvázl

— Včerejší předvolby republi
kánské v nichž delegáti do dnešní
konvence voleni byli byly neoby

čejně živými ve většině ward neboť

pouze ve dvou wardácb druhé a

třetí nebyl veden o delegaci zápas
l&ini ale i v těch veden za to

zápas o nominaci pro úřad radní
ho Následkem toho ovšem byl

zájem republikánských voličů ve

všech wardácb povzbuzen do nej
vvŠlí míry a celkem zúčsstailo se

předvoleb přea 4600 voličů

proti as 1600 při předvolbách de-

mokratických Hlavní boj ovšem
veden o mayorství a to jak od do

TELEPHONE 431

Ml FAUNÁM ST

Můžeme Vás zásobiti

nejlepším —

TlÉtoiÉMD
UHLÍM V TRHU

- Nejnižšf eeny plná viba a
rychli dodávka
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