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ice vynešen avšak zdejší úřady

spolkové vědomost úřadní o tom

dosud nedostaly a to z příčiny
zvláštní U soudu odvolacího

jest totiž pravidlem že rozsudek

vystaven jest teprve pak když

útraty soudního řízení zaplaceny

jsou což však Dorsy doposud ne-

učinil — a není se tomu co diviti

neboť dobře ví že jakmile útraty

zaplatí maršál spolkový si pro

něj přijde a do káznice jej odvede

Musí tudíž úřady s provedením
rozsudku čekati až do té doby

kdy panu Dorsymu do káznice jiti
se uráčí

— V krajském soudu uznal se

v úterý James Holihaa vinným

padělání podpisů na několika po-

ukázkách bankovních a poslán za

to na rok do káznice státní

— Přeplav z Čech neb do Čech

Máme obého výběr nezměrný Ti kdož od nás již koupili
tvrdí že naše zásoby letního šatstva jsou lepšími než jaké
kdekoliv jinde viděti jest Můžete dostati dobrý chladný po-

hodlný kabát z modrého serge za I190 Jiný jest za I250 a

ještě jiný za $275
Kabát a vesta z modrého serge pro muže za Í350 a za

Í3-75- -

Kabát a kalhoty pro muže z pěkného flanelu pruhované
za $475- -

Prací obleky pro hochy od 15 centů výše

Kalhoty pro hochy po 15c
Prací kalhoty pro hochy za 20 centů

1

— Včera večer odbývány popu- -

listické předvolby a mezi delegáty
do konvence okresní zvolenými

nalézají se krajané K Pospíšil a

K Smrkovský z prvé a S L Ko- -

storyz z druhé wardy

— Dopisy na zdánlivě česká

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

dopis takový hlásiti nechť udá

že byl uveřejněn ve čtvrtek —

Ženské: Bzunda M Stiger Mrs

C — Mužské: Mach W M

— Osmnáctiletý Louis Ledbet-te- r

odkudsi 2 Kansas vyvázl vče-

ra káznici a za to má jedině jen
děkovati tomu že byl členem po-

věstného dvacátého pluku dobro-

volníků kansasských a že kampaň

rdečné diky

Pokrok Juru 16 L

na Filipínách prodělal Obviněn

kyl z ukradení šatstva a trest
kázuice změněn mu byl následkem

vojenské jeho služby když slíbil

Že vícekráte to již neudělá v pou-

hé třicetidenní vězení v okresním

žaláři

Ochotníkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Záp jsou k do
stání vSechny divadelní spisy jež vy-£l- y

tiskem v Čechách a nejoou rozebrá-

ny Úplný seznam vSech spisu zaSla

se vSem na požádání zdarma V sezna-

mu jsou uvedeny všechny kusy d!e

avých názvů a při každém je uvedeno
íaký kns j kolik jednání a kolik osob

vyžaduje PiSte o seznam pod adr
ou: Pokrok Západu

Otunhi' Neb

1 4

jasnouZuby špatné jakosti neuspokojí
vas aoiz varn vytrvají

námi dodané lépe a déle vytrvalí
než ony přírodou vám dané Jsou
dokonalými v barvé formě i v uží- -

vání
" Zlatá svríky KOO

Porcelánové svršky 1500
ťlnř-n-í zlHtem il60arý
Plnini stříbrem platinou
neb enamalem 1100

Plyn pH trháni 1100

Cnrup od tó00 a vfie
V Ornáte po lí rekS

BAILEY
ZUBNÍ LÉKAŘ

812 Paxtonbloek 16 a Farnam
TELEFON J08S

- fíímtíi obsluha

OMAHA

NEBRASKA

vyprodati je chceme dáme
"

výtěžku si zajistili
— Dr A P Tohnston zubní

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

zením Zuby trhá úplně bez

bolesti tí
— V pondělí prohlášena byla

za skončenou stávka dělníků ve

zdejších hoblovárnách pracujících
kteráž 1 května za účelem docíle-

ní nejen lepší mzdy ale i za úče-

lem uznání unie byla prohlášena
a sice skončila úplnou porážkou

stávkujících V resoluci kteráž

unií při příležitosti této přijata

byla obviňovány jsou z nezdaru

stávky unie zednická a unie tesař

ská které prý odmítly nařídili

stávku na budovách na nichž po-

užíváno výrobků z hoblováren ne-

umových lak se ohlašuje vzati

budou všichni stávkáři zpět do

práce s výjimkou dvou členů kte-

ří prý stávku vyvolali a tím zájmy

majitelů hoblováren poškodili

— V pondělí oznámeno bylo z

Washingtonu že schválena byla
záruka kontraktorů Jindela &Co

jimž zadán kontrakt na stavbu

přístavku nové vládní pošty a ná-

sledkem toho oznámili kantrakto- -

ři že s prací 25 června započnou

— V úterý vypůjčila si paní
William Stillerová v East Omaze

bydlící od souseda svého kočárek

a koně a když ani druhého dne

mu jej nevracela obrátil se tento

k policii aby mu k maietku jeho

dopomohla Zavedeným vyšetřo-

váním zjištěno že panička koně i

kočárek prodala a peníze probila
následkem Čehož ovšem zatčení

její následovalo Kočárek a kůS

byl majiteli vrácen a zároveň za-

tčen i manžel paní Stillerové an

lpí na něm podezření že o tomto

kousku své paní dobře věděl

— Po trustu ledařském a pe-

kařském máme nyní v městě na-

šem ještě trust třetí a sice jest to

trust sodařský Nejhlavnější zdej-

ší továrna v oboru tom Omaha

Bottling Co v) koupila totiž

všechny omažské i south-omažsk- é

soutěžníky své a v zápětí hned

cenu výrobků zvýšila A nespo-

kojila se s přirážkou snad malou

nýbrž haed velkou až do 25 proč
Sodovka kteráž dříve prodávána
za 35 centů bedna zvýšena na

60 centů salzer z 95 centů zvýšen
na $120 a zázvorka z £100 na

£120 Mnohým hostinským se

zvýšení toto nelíbí a hrozí že so-

dovku a jiné nápoje podobné z

měst jiných sobě objednají
— Chcete-l- i si pochutnati na

výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 aWilliams

ulicí a noručt? 5! sklenku ůravého

plzeňského Lepší nenajdete v ce

lém městě 74tf

— Poštmistru našemu oznáme-

no v minulých dnech z Washing-

tonu že poště zdejší povoleni tři

další listonoši že však teprve 1

říjnem budou moci do služby
vzati býti
— V zdejší šmelcovně odloženo

bylo počátkem týdne z práce té-

měř 200 dělníků a to proto poně-

vadž dosti práce pro ně nebylo

— V krajském soudě skončeno

bylo v úterý po více jak týden se

vlekoucí přelíčení v případě žalo

by bývalého radního Bechela proti
Pacific Express Co na náhradu v

obnosu 140000 za poškozenou
čest a sice dán soudcem porotě
návod by rozsudek ve prospěch

strany obžalované vynesla Soud

ce rozhodnul totiž že žalovaná

společnost nejednala zlomyslně

když Bechela pro zpronevěření
zatknouti dala nýbrž že jednala
tak v domněnce že skutečně

Bechel peníze zpronevěřil a že

tudíž nehledě k tomu že Bechel

při přelíčení porotou nevinným
uznán byl nemá práva jakékoliv

náhrady od společnosti požado-
vat! Strana žalující oznámila

že z rozsudku tohoto odvolá se k

nejvyššímu soudu státnímu

— V úterý zahájila rada okres-

ních komisařů zasedání své co

rada equalizačni za účelem vy-

slechnutí námitek proti odhadu

letošnímu Úplný výsledek od-

hadu doposud oznámen nebyl a

to proto poněvadž knihy jedno-

tlivých odbadčích odevzdány byly
komisařům ve stavu velmi Obědo-

vaném takže v některém případu

teprve součet učiněn býti musí

— Jak známo zamítnuto bylo
odvolacím soudem spolkovým v

St Louis odvolání bankéře Frank
M Dorsyoo z Ponca kterýž pro

podvodný úpadek do káznice od-

souzen byl kdy vsak dopraven
tam bude jest dosud záhadou

Rozsudek odvolacím soudem byl

Utnutou apod Timoera preim mm

německých z&Konu
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děny nebyly Obřady pohřební

byly velmi jednoduchými a po
skončení jich nastoupena cesta na

hřbitov Prospect Hill kdež rakev

k prozatímnému odpočinku než

rodinná krypta postavena bude v

kryplě veřejné uloženy Průvod

zahájen byl četou policie a četou

hasičů a súčastnilo se jej více jak

400 povozů tak že byl tím nej-větší- m

jakýž kdy v Omaze byl

— Všem našim čtenářům sotva

bude ještě známo že máme v mě-

stě našem vinné sklepy v nichž

jest k dostání čistá a pravá šťáva

révy vinné Jest to vinný sklep

pana Michaela Krachera 13 19

William ul Němce z Uher který
od maličkosti vychován byl ve vi-

nici a vinných sklepích a jehož
vinice nalézá se západně od města

blíže Ruserova parku Pan Kra-che- r

z počátku hotovil víno pouze

pro svou vlastní potřebu však

Když dobrota téhož seznána a

sousedé si přáli počal ponenáhlu
rozšiřovat! závod svůj tak že nyní
má již značný sklad

— Kťrá mouka ie jest nejlepUt
Nu WilbersH Zwoniflia a Aksami-t- a

To se vah!

— U Gibson utonul ve středu

večer při koupání 81etý Le Roy
Olsen Týž koupal se ještě se

čtyřmi soudruhy a ve vodě brouz-

dal se téměř již hodinu když tu

pojednou křečemi zachvácen byl
a pod hladinou zmizel boudruzi

jeho jali se po tělu jeho bezod-

kladně pátrati když však konečně

fej" našli a ku břehu dopravili byl

nebohý hošík již mrtvolou

ř — Ve středu přivežen byl z

Prague do nemocnice sv Josefa

dr Josef Pecivál o nehodě jenoz
zorávu isme už přinesli aby tu v

ošetřování lékařském ponechán

byl Lékaři doufají že podaří se

kuli odstraniti a ránu zahojiti
aniž by odejmutí nohy nutným
ée sialú

— Krajan Fr Fiala zaměst-

naný co vozka při vládním skladi-

šti na 32 a Hickory úl přišel ve

středu kolem 9 hodiny ranní k

vážnému úrazu Při vožení dříví

vypadla totiž koním voj z držáku

následkem čehož tito plašili se

počali a konečně vůz překocen a

Fiala pod koně shozen při čemž

mu obě kosti v zápěstí přeraženy
a on i jinak potlučen Byl do-

praven na stanicí policejní kdež

lékařská pomoc mu poskytnuta

— O rozvod požádala ve čtvr-

tek krajanka Marie Šrámková od

svého manžela Jana a sice žádá

týž na základě surového prý s ní

zacházení Dále tvrdí v Žalobě

že svěřila mu v opatrování J500
kteréž uloženy ve čtyřech lotech

v Idlewild addici a kteréž společ-aýr- n

vlastnictvím byly Od té

doby prý dva loty byly prodány a

ona nemůže prý manžela příměti
k doznání že spolumajetnicí zbý-

vajících QVOl lotů test J i

— V soudě spolkovém projed-

nána včera dlouhá řada případů
bankrotních a mezi těmi kdož

soudně za zbankrotilé prohlášení
nalézali se Jos F Chaloupka z

Wilber a Kazda Bros z Tecum-se- b

Nebraska

— Jak se dozvídáme chystá se

TÍL Jednota Sokol ku vypravení
zvláštního vlaku ku státním závo-

dům sokolským kteréž dne 24

června od neděle za týden v Pra-

gue odbývány budou a záleží pouze

jen na přihláškách krajanů našich

aby záměr ten nejenom se usku-

tečnil ale aby zároveS i jízdné co

nejnižším bylo Vyrozumíváme
totiž že cena lístku zpátečního
záležetí bude na množství účastní-kf- t

—při 150 obnášet! má $ t90 a

při 350 Ji 25 Ti kdož hodlají se

výletu tohoto zúčastoití nechť

laskaví udají do příštího pátku
vé jméno v lékárně pana Emila

Čermáka aneb v hotelu páni Kle

pětkově

vzdáváme celé ieski veřejnosti omaž-

ské spanilomyslným dámám zdejším

jakož i spolkům a jednotlivcům jii

k bazaru Tžl Jed Sokol Omaha přispěli

a ku zdaru tohoto nápomocni byli

Viřte přátelé Že nezapomeneme sym-path- ii

Vašich

Za bazárni výbor Til Jednoty Sokol

Emil Čermák předseda

Jan Janák tajemník

aaJézá e re ináiné

Ukárně JSm fiermdka

vHslt 1266 již ij ul
bltU WiUiamt

kdei lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

aléiá se T č 509-Ó1-1 JU 12 nl

MASNY KRAM

m již straně města vlastni krajan

TT F Kunol
físlo 1244 jilnt 13 ul

HejvětSf zásoby masa všeho druhu

Venek salámu Šunek a vůbec všeho co

o) or tento spadá

Ceay levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— V pondělní plenární schůzi

sady městské usneseno bylo
' ve

středu zavřití veškery úřadovny
městské z úcty ku památce zemře-

lé manželce mayora Moorese jež

jak známo v sobotu večer ne-

šťastnou náhodou o život přišla a

jejíž pohřeb na středu odpoledne

položen Z téže příčiny obmeze-- o

i pravidelné úterní zasedání na

pouhé přijetí resoluce soustrastné

aačež rada na znamení úcty se

odročila Podobně učiněno bylo

i v pondělním večerním zasedání

komise požární a policejní
— V pondělní schůzi republi

kánského výboru státního jmeno-

vány dva výbory užší a sice výbor

tiskový a finanční

— Sbírání censu pokračuje do-

sud velice pomalu neboť do stře-

dy pouze jedenáct sběratelů bylo
a nracf svou údně hotovo V

mnohých distriktech stalo se pa

trnýmže by sběratelé censu s prací
svou v čase zákonem vytčeném
kotovi nebyli a proto přidáni jim

byli pomocníci tak aby zákonu

xadost učiněno byle
— Okresní komisaři neví co

počíti si mají s odhadem prvé

wardy a to následkem odjezdu
assessora Allic McCanna Týž
sice dhad provedl avšak z města

do St Toseph v Missouri odjel
ab tam výnosné místo u Cudahy

Packing Co přijal aniž by byl
t~:i odved! Dl? zákon?

měly knihy odbadčích odvedeny

Býti zápisníku okresnímu v pon-

dělí nanejvýše do půl noci a když
Sak se nestalo obavy jsou že celá

prvá warda daním okresním uni-

kne an pochybným jest zda ko-

misaři sami mají právo odhad

řiniti McCannovi poslány čet-- é

telegramy jimiž žádán by do

města našeho se dostavil a aby

spoři knihy poslal — V úterý
konečně McCann na povinnost
svou se rozpomenul a v hodině

jedenácté v nejvyššíjiž čas kqihy
dvedl a správnost odhadu

— Nikdy připálený nikdy

nikdy tvrdý není ale

vidy čerstvý a chutný jest chléb

svatojanský u Čermáka v lékárně

33c libra- - - 45?

a obžalobu pro útok a stlačení

biskup černošské neodvislé metho- -

íTítii-l-- é církve Wiiliaa Tohnscn

mající kostel na 12 a Cass ul

Příčinou zaičěaí jeho byl spor
do kteréhož pan biskup dostal se

s nájemnicí svou kteráž světnice

aa kostelem jsoucí si protlajala a

kteráž pana biskupa dopálila tím

1c v neděli když on služby boží

konati měl do prádla se pustila
Ze sporu došlo k hádce během

kteréž nájemnice na pana biskupa
hrnec vařící rody vylila což roz-

ohnilo tohoto tou měrou že ne-fiw- je

kněžské důstojnosti své

Ijakott ji vraziL
- — V krajském soudě pokračuje
se v projednávání žádosti nejvyš-ťh- o

návladního o vydání zákazu

soudního jímž zdejšímu trustu
ledařskému obchodování v městě

a okresu zakázáno býti má a do-

saď vyslýcháni jsou jen svědkové

fto strano obžalovanou Tito

nmfn dokazují že okolností

dZjvejSícb za neobmezené totiž

aontlie obchod ledařský v městě

aaSem se nevyplácel a že spolčení
v£acfc dfívljlícb společností ve

celecDOtt jodan neučiněno za

CUem vydírání obecenstva ný

objedná neb zásilky peněz vyřídí

spolehlivě a svědomitě J Rosický
v písárně Pokroku Západu tí

— Maršálem policejním vydáň
v úterý rozkaz jímž armádě spá-

sy evangelistům a podobné fana-

tické havěti zapovídá se provozo-
vání byznisu na hlavních ulicích

obchodních a sice stalo se tak z

toho důvodu že z pravidla kolem

fanatiků těchto značně zvědavců

se shromažďuje ovšem po většině
k vůli švandě čímž pak veřejná

pasáž zdržována jest Na dále

mohou kázati a modliti se pouze
v ulicích postranních
— Na stanici policejní dostavil

se v úterý B Corrigan aby policii

požádal o vypátrání darebáků

kterýmiž v sobotu na vlaku ze

Cedar Rapids do Omahy jedoucím

přepaden stlučen o $60 oloupen
a konečně s vlaku shozen byl

Corrigan tvrdí že přepadení stalo

se tlupou dělníků kteří do Omahy
na práci jeli a proto také do města

přijel an prý jist si jest že útoč-

níky své ztotožniti může
— Státní zdravotní rada roz

hodla se konečně ve středu vy
zvednouti zatykač pro neoprávně-

né provozování praxe lékařské na

paní Mary N Langtyovou kteráž

léčením vírou se zanáší a kteráž

jak minule jsme oznámili též do

o patrování svého nebezpečně ra- -

n ěného Jerry Sedgwicka vzala

— Z Washingtonu dešla ve

středu petěšujíci zpráva pro četné

listonoše zdejší a sice oznámeno

že třiceti z nich počínaje 1 čer-

vencem služné jich o í 100 ročně

zvýšeno bylo :

— Ve středu zmizel z města

našeho černoch Harry Collins

zaměstnaný umýváním nádobí v

jídel aě na nádraží B & M dráhy a

zmizení jeho záhy objasněno když

zjištěno že zároveH s ním z pe-

něžní zásúvky i pytlík se $100

zmizel Collins odebral se do

Council Bluffs kdež nové prádlo
si koupil a po 10 hodině večerní

do Kansas City ujeti chtěl Sotva

že vlak na vlak skočil octnul se

již v náručí na něj čekajících taj-

ných kteříž ho zatkli a nazpět do

Omahy dopravili Z ukradené

částky nalezauto všeho všudy

pouze jen £4097 a Collins popírá
co nejrozhodněji že by ukradená

částka tak velké u bývala jak se

tvrdí

— O jeden průmyslový závod

budeme míti záhy v městě našem

méně Oznamuje se totiž že to-

várna na židle náležející firmě

Murphy Wassey &Co nalézající
se na 32 a Spaulding ul v polo-

vici příštího měsíce bude zavřena

aby více otevřena nebyla Dílna

tato byla pouhou jen jaksi odbo-

čkou hlavní továrny v Detroit se

nalézající poskytovala však za-

městnání značnému počtu osob

an zde veškerá zakázky pro státy

západní vyřizovány byly Zavře-

ní továrny opodstatňováno jVm

tím že prý vydání v Detroit jest

finanční zájem společnosti toho

vyžaduje
— Ve středu odpoledne odbý-

ván byl pohřeb manželky mayora
Moorese kteráž jak známo v so-

botu při splašení se koní o život

přišla a týž vyznamenával se jak

jednoduchostí tak -- i v pravdě

obrovským účastenstvím veške-

rých tříd občanstva našeho Po-

hřební obřady jichž pouze jen
rodina a nejbližší přátelé se súčast-ní- li

odbyty byly před druhou ho-

dinou v domě smutku čís 617

jižní 18 ulice načež odvezeny

pozůstatky do episkopálního ko-

stela Všech svatých kdež jil
ostatní účastníci průvodu pohřeb
níbo shromáždění byli Kostel

vyzdoben byl nesčetnými věnci a

kyticemi zaslanými jak přátely s

známými zesnulé tak i známými

mayora a vieebecně doznáváno

že takovéto spousty nádherných

kytic a věnců dosud v Omaze ví

3?retvda lest
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Výprodej šatsva pro hochy
Dětské prací blůzové obleky s námořnickým střihem

za

Dětské vestové obleky pro hochy o a kusech stály až DQn

I150 pouze" Udil

Obleky pro hochy s krátkými kalhotami

Koupeny byly za pouhou íatku skutečné ceny a to

proto poněvadž byly pouze jen pro hochy 13 14 až

15 roku staré Jsou celovlněné kašmírové a che-vioto- vé

a hodí se pro celý rok Stojí za fa 50 až

#500 oblek jelikož vsak

Í PO

Obleky pro hochy a mladíky dlouhými kalhotami

z modré serge látky neb Černé celovlněné pruhované
neb kostkované celovlnéné kašmíry vzorkové i

jednobarevné chevioty nový letošní střih jež stály (J i QQ

i $850 prodáme po tH-u-

BOSTON 8TOBE Omaha
J L BRASDEIS & SONS majitelé

Stvtro-tápad- nl roh 16 Doufat St


