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bu více na krku Žalována jest
totiž na náhradu 1130303 Ottou
C Byrnem kterýž při strhování

průmyslového paláce tou měrou

poraněn byl že fiplflnl itoúocúSjT

jeho ochrnuty jsou a on žádné Nejtezsi lejleíičL
OTKU ZÁPADU

- oVéaá m Te známá

v

lékárně JUrn fiermdka
Jednou z nejtěŽších věcí jest koupě

rutni tafky neboť některé obchody po-

čítají ceny tak vysoké že skorém bojíte

po nich se ptáti To může však platit

pouze o obchodech prodávajících jednu
neb dvě tašky ročně leč v obchodu

jakým jest "Nebraska" nemusíte se

ostýchat! Jednou z nejlehítth věcí jesť
ztratiti tašku a proto když ji kupujete nedbáte zadlužit! se po
krk abyste ji dostal NEBRASKA jest hlavním stanem pro

prodej kufrů a tašek na západě Prodáváme jich vUt a proto
také levněji než jiní Máme všechny druhy kufr i i ati a to
v cenách přerozmanitých Vyhovíme vám v poměru ku vaší

kapse Přijďte a přesvědčte se

Nebolelo to?

v Hsl 1266 jii tj
bllU WiUiam

dei lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

USKÁRNA pokroku západu
' se tí 509-51- 1 jUL 12 ul

JŠb MASNY KRAM

n JiLIstraně místa vlastni krajan

F1 Kunci
flslo 1244 jižní 13 ul

"HeJvStSÍ zásoby masa vSeho druhu
-- Senek salámu Šunek a vftbec všeho co

tor tento spadá

Ceay levnější než kdekoliv jinde

1 NAŠEHO MĚSTA

- — Zdravotním úřadem objeven
--byl v úterý odpoledne opětně nový

případ neštovic a sice stížen jimi

lyl černochWilliam Buford bydlí- -

eí na 26 a Cuming 'Zdravotní
- lomisař soudí že Buford nakazil

e v černošské holírně ve třetí
wardě z kteréž jak známo již
ibexká řada případů vyšla a dopra--nre- o

byl vzdor protestu svému do

rjiové nemocnice kteráž městem

~m hranicemi městskými při pro-

bouzené Center ulici zřízena byla

V obvodním soudu spolk-
ovém započato v pondělí s projed-jiávání- m

židosti 33 Indiánů kme-"j- nú

Omaha Winnebago a Sac and

'Fox kteří žádají o vydání soudní- -

1io zákazu jímž by zamezeno bylo

zamýšlené pronajmutí pozemků na

""Winnebago jednatelně Pozemky

umy vybrali prý si žádatele pro
▼Listní potřebu v souhlase se

jímž pozemky jednotlivě
: Indiáne" zabrati si mají a jednatel
i mi prý vyčkati až co později zby- -

— V úterý zahájena byla v mě--s- tl

naíem stávka stavebních

J4ářa a tesařů jakož i dělníků
v hoblo várnách a sice

istal se tak následkem toho dl

zaměstnavatelé nevyhověli

požadavku jejich o zvýšení mzdy
4 pít centů za hodinu Dosavadní
anžda obnášela totiž 25—27 za

jfaodinu což dělníkům málo býti se

cedilo
-- ' — Ktrrá mouka ie jest nejlepílt
Afm iWílherskA Zmoniflia a Aksami- -

' Městský inženýr Rosewater

rEVal minulých dnech v Den-we- r

za účelem tam prozkoumání
- 3amníbo spůsobu zametání ulic a

_t_ J_ JC_ I

práce schopen neni

— Správou dráhy Union Pacific

zadán byl v úterý kontrakt na té
měř 70 mil vedlejších tratí mezi

Omahou a Ogden a v zasvěcených
kruzích tvrdí se že prý jest to

prvým krokem jehož to účelem
zřízení dvojité tratě odtud do

Ogden býti má :

— Dr A P Tohnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatři
svou pracovnu těmi nejnovějšími
a nejdokonalejšími nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez
bolesti r tf

— V úterý odpoledne odbýváno
konečně před smírčím soudcem
Baldwinem po dlouhém odkládání

předběžné přelíčení se Stanislavem

J Černým ze South Omahykterýž
jak známo ze znásilnění 3 roky a

1 měsíc starého děcka krajana
Vávry obviněn jest Předběžné

přelíčení místo v pravidelné soud-

ní síni Baldfeinově odbýváno bylo
v radnici okresní a šerifem učině
na všechna možná opatření aby
možným násilnostem vůči vězni
se předešlo Svědectví podané
bylo takového rázu že soudcem

Černý krajskému soudu pod záru-

ku $2000 odkázán Záruka tato

jest sice poměrně nízkou v přípa
dě Černého jest však více než po
stačitelnou neboť nemá tu nikoho
kdož za něho by jí složil
— G G Irey sesazený člen

rady školní podal v úterý soudu

krajskému žádost o vydání rozka
zu nímž by rada školní přinucena
byla ku zrušení dřívějšího usnešení

jejího jímž on místa v radě zba
ven byl a Morris Levi na místo

jeho jmenován Žádost opodstat
Sována jest tím že nestává žádné
zákonité příčiny pro kterouž Irey
místa svého zbaven býti by mohl
Pravdou prý jest že před vánoci

povolán byl nemocí manželky své
do Pennsylvanie aniž by dovole-

nou si byl vzal avšak omluvu
radě poslal před čtvrtou schůzí v

kteréž přítomen býti nemohl a tím
také předešel tomu 2ě následkem

nepřítomnosti ve čtyřech za sebou

jdoucích schůzích místa zbaven

býti by mohl Že rada omluvu

jeho nepřijala a vůbec o ní ani
nerokovala není prý chybou jeho
— V úterní schůzi rady městské

podal pokladník městský zprávu
z kteréž vysvítá že kolektování

dlužných daní osobních pod syste
mem jím zavedeným velice dobře
se vyplácí a že by tudíž rada měst
ská učinila dobře kdyby mu po-

žadované čtyry kolektory na něko-

lik rnŽsíců povolila Z výkazu

jeho vysvítalo že za duben sko- -

lektováno bylo celkem £71 1662
dlužných daní osobních kdežto v

témže měsíci roku minulého všeho

všudy příjem z téhož pramene
pouze jen $70541 obnášel Ma-yore- m

podána byla zpět beze
schválení resoluce kterouž jedno-

tlivým úřadovnám městským dalŠI

obnosy povolovány býti měly Co
důvod uváděno že v některých
úřadovnách dle náhledu jeho zvý-

šení peložky pravým mrháním pe-ně-

veřejnými by bylo a že k

témuž výhradně jen úřadnovny
pokladníka a inženýra oprávněný-
mi býti by mčly Resoluce
kterouž $12600 na zvýšenou režii

různých úřadoven povolováno při-

jata na to byla přes veto mayorovo
a jedině radní Lobeck a Mount
hlasovali proti Radou městskou

přijato pozvání ku zúčastnění' se

včerejší alavnosti prohlášení pol-

ské konstituce kterážto slavnost
aa 26 a Walnct se : odbývala
Před odročením schváleno jedno-
hlasně usnášení policejní a požár-
ní komise kterýmž William 1

Kierstead tajemníkem komise na
dobu tří roků jmenován
— Nikdy připálený nikdy

nikdy tvrdý není ale

vždy čerstvý a chutný jest chléb

vatojanský u Čermáka r lékárně
13c libra 45?
— Krajskému soudu podávána

jest přítomně celá spousta žádostí
o prohlášení neplatností daní
zvláštních a v některých případech
jedná se dokonce o neplatnost
veškerých daní zvláštních jež od
roku 1886 uloženy byly Podání
Žádostí těchto jest výsledkem ho

soudu v němž prohláše-
ny daně zvláštní neplatnými ná- -

jich učiněny byly

— Sběratel censu v našem kon--

yresnfm ň s trik tuJDHJVh Cfiler

neví si rady co pocítí si má

případě těch sběratelů censu kteří

po svém ustanovení nyní odmítají
povinost onu zastávat! Ze 135
sběratelů dosud 30 jich se nevy
jádřilo zda sloužiti chtl a jelikož
čas rychle sc blíží kdy s prací za-poč- íti

se musí požádal Wbeeler
řiditele censu o oprávnění by mí
sta jejich osobami jinými nahradit
mohl

— Tábor Colorabns čís
69 DřerařA Svéta pořádá
skvélou zábavu ? sobotu
dne 19 ItYétna t Sokolské
Síni O pobavení hostů
bude úplné postaráno Sni
— Ve středu zahájená byla 1

městě našem konvence železnič
nich zřízenců poštovních zé států
Illinois Iowa Nebraskaí Wyottt- -

ing a South Dakota za účastenství
29 delegátů

' v "

— Zvláštní poslední vůle před
ložena byla ve středu k projedná
ní soudu okresnímu coi soudu

pozůstalostnímu a sice jest to po
slední vůle Johna FogartyhO
kterýž před nedávnem' zemřel- - a
kteráž psána byla v roce 1878

když Fogarty nebezpečně nemo-

cen v nemocnici sv- - Josefa ležel

Poslední vůlí tou odkazován ye

škerý majetek zesnulého sestáva-

jící z hezkých pár tisíc na hotovo-

sti a dlouhé řady lotů jedinkému
bratru jeho v Baltimore bydlící-
mu kterýž všaic nyn! z toho všeho

sotva as čeho dostane Majetek
zesnulého scvrknul se totiž tou
měrou že sestává přítomně pouze

jen z několika lotů na menz té
měř více dluhů jest než zač v

době přítomné prodány býti by

mohly

Zdejší klub obchodníků za

jistil v okresu našem k letošnímu

pěstování řepy cukrovky celkem

236 akrů v což však nejsou zahr

nuty pozemky zajištěné pro týž
účel podobným klubem ' south- -

omažským
'

F

— Dle výkazu zdravotní rády
událo se za minulý měsíc v městě
našem 156 porodů a 121 úmrtí!"

— V policejním soudě vybráno

bylo za duben všeho' všudy pouze

$22750 pokut a
n— 1

— V soudě spolkovém odmr

štěna byla ve 'středu žaloba Sam
Z Mollina proti Hammond

Paciť-in-g

Company na odškodné v ob-

nosu $5000 za smrt jedinkého

syna jeho Při projednávání pří
padu toho ukázalo se že v čase

neštěstí onoho podepsal žalující
se společností dohodnutí dle kte

rčhož táž uvolila se zaplatili vy--:
dání pohřební a poskytnout! žalu

jícímu zaměstnání "při mzdě při
kteréž žiti možno ' po tak dlouho

pokud týž téhož by si přál „
ža-

loba nynější podána byla proto

poněvadž společnost zalujícíno z

práce pustila a tím kontrakt zrur
Sila Soud rozhodnul že pod
minky smlouvy jsou velice nejas
nými a ze nemožno rozňodovati o

tom mnohou vlastně myslí
ustanovením že placena býti má

mzda při níž žiti možno a že tu
díž také soud o platnosti smlouvy
podobné rozhodovat! nemůže

České hospodyně zkusili jste
žitnou a White Swju patentovou
mouku z CUrksonského mlýaat
Zdali dosud ne zeptejte se na ní

Praze a v Brně u Johna Prosev
— Zeptejte se těch kteří ji jii
jednou zkusili jakou přednost ji
dávají

-
151ti

— V nejvyššfm soudě spolko
vém dospěla ve středu k projed-
návání záležitost policejní a po
žární komise naší a sice vzal ii

soud v úvahu aniž by bylo dosud
rozhodnuto zda soudce Holcomb
uvažování a tudíž i rozhodování
se súčastní Proti Holcomborj
činěny totiž námitky z toho dů-

vodu že co guvernér prohlásil jii
smýšlení své o záležitosti této a
tudíž maje již předsudek v pff
padu tom zasedati "by neměl-Mim-o

toho vyvolána otázka ie
soud kdyby i kompetentním v žá

dosti přítomné se uznal nemůže

rozhodnutím svým znovu v život

vyvolati zákon kterýž jednou oe
ústavním prohlášen byl

— V sobotu odbývati bude
ože ČechK Degreejof Honor v

Národní Síni pana Vávry mašlu

Čkový ples a výbor Činí pil népří
pravy Dy o naležíte pobaveni a

pohoštění všech účastníka sepo
staral
— V městě našem íak seoodo--

bá nevěří se přfli sbírkám"M
prospěch-- hladem mračcích IJfe

ncouůTísuu
ImaaLanaped MmMwaphaMau

nemcciiycn z&ruhu

DR : RICHTHA V
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tV--— t111 ihii1Hí MTi'

Cl zlatých 1 1 medailí

mml ptMnitnl Ittuf ltuni- - v#

1
tS}' ' IBM--B- V — r ♦1

1 — I —o

mace mayorem již před čtrnácti
dny uveřejněna byla a vzdor to
mu že sbírky ve všech kostelích

zdejších hned na to zahájeny byly
sebralo se doposud k účeli tomu
všeho všudy pouze jen $281

— Vzdor' pilnému pronásledo
vání nepodařilo se doposud Šer i

fovi naleznouji nejmenší stopy po
Frank Jooesovi a r rank Pyszkovi
jimž minulého týdne útěk z okres
ního vězení se podařil neboť oba
zmizeli jako kdyby země bývala je

pohltila Co týče se Joncse do
zvěděl se šerif že zdržoval se týž
na 47 a Dodge ulici u jistého Joe
Danielse když však tam s příručí- -

mi svými dospěl byl ptáček již
pryč a za výpravu svou odměněn

byl šerif pouze jen zabláceným
kočárkem kterýž Jones kdesi

a k Danielsovi v něm

přijel S koSmi
~

nastoupil prý
další dobrodružnou cestu svou

Již příští měsíc od 3 do!

10 června odbývati se bude v

Sokolské síni bazár pořádaný So-kolí-

našimi za spolupůsobení
četných jejich příznivců jehoŽto
čistý výtěžek určen jest k ubraže-n- í

značného dluhu na síni váznou-
cího a ze známek dosavadních
může se směle souditi že týž
značného výtěžku přinese a tím
měrou nemalou dosavadní břeme-

no na bedrách Sokola spočívající
ulehčí: Příspěvky k bazáru jak
výbor nám oznamuje schází se
velice dobře a též i obsazováni
knížek pokračuje Čile ku předu
začei dik hlavně čilým naším vla
stenkám a výbor pořádající záro-

veň pilně pracuje na tom aby pro
každý večer připraven byl pestrý a

zábavný program kterýž by ctěné

návštěvníky v dobré náladě udržo-

vali pomáhal To se rozumí že

pri oazaru neDuae scnazeti na

četných zápasech a z těch jak se

nám sděluje hlavní pozornost sou
středěna býti má na zápasech pro
nejobiíbenější paní a dívku Českou

Omaze - Pro prvnčjší určen jest
za cenu Bkvostnv sici sirot pro
slečnu pak drahocenný démantový
prsten Ovšem že mimo zápasů
těchto uspořádány budou též i

zápasy jiné a zajisté že účasten
ství iv týchž bude čilým neboť

přátelé a známí zápasníků a zá-

pasnic ' zajistě starati se hudou o

to aby vyvolenec jejich porážky
neutrpěl Jak již výše uvedeno

výbor pilně- - pracuje na programu
pro jednotlivé dny a doufáme že

v uejbližších dnech budeme moci

uveiejniti nejenom náčrtek progra-
mů těchto ale že zárovefi bude se
moci i započíti s uveřejňováním
darů ve prospěch bazaru věnova-

ných tak aby členové a přátelé
Sokola seznari mohli koho vlastně
mezi příznivce své i spolku čítati

majC

—r Dopisy na zdánlivě Česká

jména nalézají se na poště jak
níže uvedeno Kdo se bude o

dopis takový ciisití nechť udá
že byl uveřejněn ve čtvrtek —

Ženské: Stuphá M — Mužské:
Krece J Nemicek J

-
„

- — Včera po 8 hodině ranní
nalezeni v Henderson hotelu ye
stavu umírajícím J R Wilgus z

Villisca la a Silas Swan z Min-neapol- is

kteří předchozího dne do

Omaby přijeli a společnou světnici
si vsáli' Před ulehnutím při sha-siná- ní

rvět la nejspíše že kohoutek

Spatně zatáhli následkem čehož
ovšem plyn pozvolna unikal a oba
konečně jím v bezvědomí přivede-
ni byli — Lékaři o zachování jich
pti životě pochybují
— Jak se dozvídáme připravu

je ťodporajfcf bokol Tyrš číslo I

ku dni'10 června výlet do Sarpy
Mills a zajisté Že účastenství při
témž bode velikým Neměliť jsme
jii dávno českého výletu na venek
a proto zajisté každý rád příleži-
tosti -- této k-- vylétnutí do volné

příroé pouřije
Včera -- oslavována v polské

To se rozumí!
Vždvť děláma to íaAň--

denně A co? Trháme

zuby bez bolesti Dr Jan
Mach graduovaný český lé-

kař zubní nám pomáhá Do-

stanete jen tu nejlepší práci
u nás a to co nejladněji

Ptejte se n nás db cena
NeíiUme nic u prohlídku

ZUBNÍ LÉKAft

812 Paxton block lfl aFarnca
TELEPON 1085

Blefoa KrollD Flbl(feOP
k dámakí obolnso

Zprávy spolkové

Pěrecký odbor Těl Jed Sokol

odbývá svpu pravidelnou schůzi
měsíční v neděli dne 6 května
ve 2 hod odpoL Všichni Členové
nechť se dostaví ' '

J R Fiala taj
Česko-aárod-

ní Hřbltorní Spolek
Příští neděli dne 6 května

v 8 hodin večer odbývá se schůze
výboru Fr Svoboda taj
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fe tríechny jel jaoa k áomtiití v ri
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