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POKROKU ZÁPADU

oťtfá se ve tamé

lékárně J2m fermdka
vyžaduje přemýšlení Většina obchodníků s obuví ne-

myslí kupují jak se jim to namate bez předběžné
zkušenosti A vy za zkušenost jejich pak zaplatíte Je-

jich ohlášky a vaše velkomyslnost pomáhají je vydržovati
Dobrá siova nečiní ještě dobro 1 obuv 71omky

pravdy jež pero naše vám diktuje mají velkého vlivu

na úsporu v obuvi

vozem policejním na stanici za

mříže dopraveni
— Karbanická peleš odkryta

byla v sobotu večer policií v
dout-níkářské-

krámě Nebraska Cigár
Store na 16 a Dodge a mimo ma-

jitele 10 karbaníků tam sebráno a

zavřeno Stoly karty a známky
hrací skonfiskovány

— Dr Jul-
- Sieverling zvěrolé-

kař 2844 Binney St Heslo: Bez

vyléčení žádný plat ' 8omi

— Důležitý pro město naše

rozsudek vynešen byl v sobotu

krajským soudcem Estellem a sice

rozhodnuto v žalobě policejního
soudce Gordona proti městuv níž

o £2600 se jednalo ve prospěch

) Při
máme botku kteráž jest pravým divem jest to

šnérorací botka z teletinky
s teletinkovým neb soukenným svrškem od C do £ E

Všechny velkosti Stály Í200 Prodáváme je nyní za
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by to s ním nějak špatně mohlo

dopadnouti prásknul jednoduše
do bot a vědaŽe by ve Spojených
Státech strýčkovi Samovi přec jen
konečně do rukou padnouti musel

rozhodnul se setřásti prach ameri-

cký z opánku svých a jednoduše
až do staré vlasti vyletěti si chtěl

Lee Člověk míní a tajná policie

spolková mění a tak v sobotu ve-

čer místo na lodi octnul se Nigrýn
za mřížemi a V těchto dnech bude

již zase mezi námi v Omaze

— Nedělní výlet naši mládeže

potkal se s výborným zdarem

Počasí bylo jako na zakázku děla-

né a což tu divu že i dospělých se

veliký počet dostavil do Spring
Lake parku Ze Sokolovny vyjely
dvě káry natlačené dčtmi a na ná-

sledujících kárách stále bylo mno-

ho těch malých v průvodu rodičů

Dítky omažské dovezly se až do

South Omahy kdež se na křižo-

vatce N a 24 ulice sešly se žáky
south-omažš- školy načež dlou-

há řada asi 300 dítek se ubírala

do parku Zde se vše vrhlo nej-

prve na nápoje á různá občerstve-

ní načež se přikročilo ku progra-

mu slavnosti Dítky třetí třídy

zapěly dvojhlasný sbor načež J
BuSatá promluvil k četnému obe-

censtvu o mistru Janu Husovi

Poukázal na jeho bezúhonný život

a na víru kterou jen rozumem

svým odůvodňoval Nevěřil slepě

nýbrž přemýšlel uvažoval a pevně

přilnul k tomu co se s náhledy

jeho srovnalo Za to své přesvěd
čení položil také život svůj Řeč
ník dále poukázal na dobu téměř

500 let od Husovy působnosti
kde vědomosti lidské o přírodě

byly ještě velmi nedokonalé Kdy

by byl Jan tlus znal výzkumy do

by nynější v oboru astronomie

gaologie a jiných věd byl by za

jisté přišel k poznání témuž jako
ti již se zřekli veškeré víry byl

by učinil totéž co Augustin Sme

tana Poukázal na pevný karakter
íaaa IIuia který svému ptfcbvtd
čení život obětoval kdežto naši

nynější svobodáři své přesvědčení

zapírají bojíce se mu obětovati

nějakou Škodu na obchodu svém

Vybízel pak k následování příkla
du Husova nezapírati své pře
svědčení ať si ono jest již rázu

jakéhokoliv Řeč byla vyslechnu-

ta s velikou pozorností četného

obecenstva načež se provozovaly
hry zpěvy a pochody až do veče

ra Žáci south-cmaísk- é školy sc

zvláště vyznamenali přednesem
několika zdařilých deklsmací a

pak rejem dívek Objevili vůbec

žáci školy
south-omaŽsk- é více di

scipliny než naši omaŽátí čehož

příčinu asi dlužno hledati Čistec
ně u žáků částečně u rodičů a čá

stečně i u &il učiteUk(cl) Krotčí

děti a přísnější vedení jich se as

poň v neděli osvědčilo na straně
školv south-omažsk- é Dahri vft!

na třech stranách by i u nás mohla

docíliti výsledku lepšího Jinak
se mládež pobavila výborně a do-

spělí s ní Myslíme že mimo ctě-

ného výboru který při obsluze

četných hostí velkých i malých

jen notného dření zakusil ostatní
obecenstvo se rozcházelo úplně

uspokojeno A ti naši žáči české

svobodomyslné školy by chtěli ý

výlet třeba za 14 dnf zase
Ku konci ještě dlužao podotknou-t- i

že to naše České obecenstvo

bylo minulé neděle dobře rozděle-

no Svobodomyslní slavili Huso-

vu tryznu dětským výletem evan-

gelíci bohoslužbami ve svém chrá-

mu a katolíci svěcením praporu
spolku Dělníka Katolického Ne-

víme zdaž si při tom naši katoli-

čtí sousedé též na mistra Jana
Husa vzpoměli a také jsme nemě-

li příležitost porovnali která z

těch tři oslav nedělních přilákala

největší počet návštěvníků

— SeverŮv Životní Balsám pů-

sobí na celou soustavu tělesní

čistí a sílí orgány zažívací odstra-

ní žloutenka i bledničku překoná

zácpa a bolení hlavy Cena 73c

Jmění své udává na % 1480 a dluhy
na $416278
— Hledá se služka pro všeobec-

nou domácí práci Hlaste se u K

W Bartoše v Čísle 12 14 jižní 13

ulice- -

— Šestnáct policistů kteří lom

ze služby propuštěni byli t nedo-

statku peněz ve fondu policejním

podalo v pátek krajskému soudu

Žádost o vydání soudního rozkazu

jímž by policejní komisi nařízeno

bylo zpět do služby je vzíti a za

všechny ty měsíc3 od puštění jich
aŽ do nyněšjka po $70 měsíčně jim

vyplatiti Právníkem policistů
těchto jest John O Yeiser a v žá-

dosti tvrdí seže puštěni byli beze
vší příčiny právní pouze jen z

politických a že byli déle ve

službě než mnozí z těch kteří ve

službě ponecháni Městský ní

jest toho náhledu že žalu-

jící nepochodí an stává již roz-

sudku jímž nejvyšším soudem

státním v otázce této rozhodnutí

učiněno bylo V roce 1898 v Žá-

dosti Shoopa a jiných kteří upí-

rali komisi policejní právo pro-poušt-

policisty jedině jen proto
Že peněz na vyplácení jich ve fon-

du se nedostávározhodnuto totiž

že komise má právo ztnenŠovati

neb zvětšovati moc policejní dle

toho Kolik peněz k použití pro
ten který rok má a že v případu
tom policisty ze služby propou-štět- i

může aniž by dříve z jakých

přestupků usvědčení bývali

— Všechny české hospodyně

jsou v jejich vlastním zájmu žádá-

ny aby se jednotlivě neb hromad-

ně dostavovaly do nově zařízeného

řeznického obchodu p F J Se-mi-

na William ulici mezi 13

a 14 Pan F J Semin má na

skladě hojnost čerstvého masa

všeho druhu drůbeže a vůbec

vše co v obor řeznický spadá

Ceny jsou co možno nejlevnější-Zastavt- e

se u něho a zajisté že se

přesvědčíte o dobrém a velmi la-

ciném zboží 86x2

— Soudem spolkovým jmeno-

ván v pátek Thomas Kilpatrick

správce konkursní podstaty úpa-

dek učinivší Continental Clothing
Co a v sobotu s výprodejem veš-

kerého zboží započal

— V okresním soudě zahájeno
v pátek slyšení v případě celé řady
skvaterů usadivších se na pozem-

cích zvaných Sulphur Springs
Reservě za bývalým výstavištěm

jež majetkem A J Poppletona a

J M Woolwortha jsou a dle vše

ho vydány budou proti všem roz

kazy jimiž vystěhování se bude

jim nařízeno

— V krajském soudu projedná
ván v pátek případ předsedy

městské rady Wesley P

Adkinse v nemz o hodnost jeno
se jednalo a jednání skončilo pro
něho Šťastně neboť volba jest
zákonitou a právoplatnou uznána

Když k volbě předsedy rady totiž

došlo bylo mezi dvěma kandidáty
rovnohlasí a tu mayor Kelly hla-

sem svý pro Adkinse rozhodnul

Radním Johnsonem však mayoru

právo hlasovati v případu tom

upíráno a konečně záležitost ta

soudu k rozhodnutí předložena

— 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

— Na naši poště prodáno bylo
za uplynulý rok ářadní za Í345- -

67595 známek poštovních proti
133659630 v roce předchozím

příjem za poštovné z časopisů
vzrostl z 12973494 na Í3°959-9-

a nájemné ze soukromých schrá-

nek poštovních z £191045 na

£200050
' — Adam Radynski bydlící na

10 a Paul ul oznámil v pátek

policii že předchozího večera

když sotva čtverec od obydlí své-

ho se nalézal dvěma muži přepa-
den a o £560 oloupen byl Ubíral

se prý domu as kolem 10 hodiny

když ta proti němu dva muži vy-

stoupili a sotva že balíček fire-erack- rů

zapálili a na zem hodili

jej se chopili kapsy mu vyprá-
zdnili a na útěk se dali Střelbou

fireerackerů učiaěn byl taký hlo-

moz že volání jeho o pomoc sou-

sedy slyšeno nebylo a tak lupičům
uniknouti se podařilo

— V sobotu večera dopadnul
Arat Kierlfkoft bydlící na ti a

Williams manželku svou kterak

I dvěma cizinci popíjela a se hu-

bičkovala a když ji to domlouvati

počal odsekla mu tato Že prý on

také jakousi kůstka kdesi má a že

ji tudíž záviditi nemá Výsledek

byla rodioná vojna kteráž skon-ČU- a

teprvé když oba přivolaným

HAYD

v tisle 1266 již ij ut

blíU William

idei lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati
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aaiézá se t č 509-51- 1 již 12 u!

m MASNY KRAM

s již straně místa vlastní krajan

"V F Kunol
iislo 1244 jilnt 13 ul

KWitK iiSanhv mana vSeho druhu

Blanek salámu Šunek a vůbec všeho co

ofor tento spadá

Ctný levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Ve čtvrtek odbýváno zvlášt

ni zasedání rady Školní za účelem

provedení volby tajemníka rady
výsledku však docíleno nebylo
vzdor tomu že 34kráte hlasováno

bvlo Oba kandidáti tajemník

nynější Gallan a bývalý předseda

rady školní Burgess měli po 7

hlasech a teprvé po 33 hlasování

ukázalo se laky as výsledek zapas
míti bude Nový člen rady kterýž
na místo poděkováním se eur
eesse uprázdněné jmenován byl

J J Smith po hlasování tomto

hlasoval se stoupenci Burgesse na

odročení schůze čímž ukázal

s kterou stranou stojí Když totiž

v sobotní zvláštní schůzi k hlaso-

vání došlo tu hlasoval se stou-

penci Burgessovými a týž zvole-

ným za tajemníka prohlášen Před

šedou rady zvolen hned při prvém
hlasování B F Thomas --V téže

scfeůsi povolea účet Metropolitan
Detective Agency na $85125 za

služby při vyšetřování bůdlerství

jednotlivých Členů prokázané
— Na zdejší poště vydáno za

prvých šest měsíců roku letošníno

20882 poukázek peněžních v ceně

fi6r 28434 a vyplaceno jich

110220 v úhrnném obnosu $872-470-9-

"

— Chcete-l- i si pochutnati na

výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 a Williams

ulici a poručte si sklenku pravého
pheňskího Lepší nenajdete v ce- -

]ém měst 74tř

ř
— Smělá loupež v bezprostřed-

ní téměř blízkosti policejs--í stanice

spáchána bvla v pátek odpoledne

po 2 hodině a sice oloupen Frank

Weldon o $585 Týž vešel do

uličky za hostincem Bilhe Atktn

son na 11 a Dodge kdež byl

dvěma muži přepaden k zemi sra

žen a kapsy mu vyprázdněny To

se rozumí že nemeškal a loupež
na stanici oznámil a za ne celých

pet minut bylí oba kipiči za mří-

žemi peníze však u nich nalezeny

nebyly
— Těžce a možná že smrtelně

poraněn v pátek zedník John Pe- -

terson na 17 a Lanton bydlící

Týž zaměstnán byl na stavbě bu-

dovy Deere-ov-y společnosti na 10

Léavéfiworth když tu jrřáirna
třetím poschodí jímž materiál na-

horu se vytahoval se skácel do

hiavy jej zasáhnul a 00 nizsino

pochodí jej srazil Byl dopraven
do nemocnice sv Josefa kdež

shledáno že lebka byla mu rozra-

žena a levá nika v několika mí-

stech přeražena
' Dle dobrozdání

lékařského předrží-l- i otřesení moz-

ku bude mu muset ruka odejmuta
býti

— Která mouka le jest nejitýfit
Nu Wilierski Zwonlčka a Aksami-

tu To se vmis!

— Ve čtvrtek odpoledne došlo

a ai a Poppleton ave k tuhé

srážce mezí pomocníkem antouška

Herman Schmidtem a pěti syny
slunné Itálie bratry Calabriovými
Schmidt odvážil se totiž chytnouti

psa rodini této patřícího a to pro

tn jenom maličkost že známkou

opatřen nebyl a to horkokrevné

Italy rozehřálo tou měrou že na

£ho se vrhli a jelikož byli v pře
t2m nekřesťansky jej ztloukli

V rvačce bodnut též Scbimdt dý-

kou do ramene Vlech pit bratrů

tylo zatčeno

— Joseph P Uailendermajitel

rílaz--Q mít Sarpy li ills podal
v y--

-i trsía ipoliovéaau iidost

BROS
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strany obžalované totiž ve pro-

spěch města Jak známo žaloval

Gordon na rozdíl mezi platem
soudce policejního jak dřívějším
a nynějším charterem ustanovová-

no Plat dřívější v době kdy
zvolen byl a kdy úřai nastoupil
1 ledna 1896 obnášel I2500

ročně v květnu 1898 snížen však

novým charterem na Í1200 ročně

a tu soudce Gordon tvrdil že prý
k platu dřívějšímu oprávněn jest
an prý zastával úřad pod charte-

rem dřívějším a an nástupce jeho
mezitím zvolen a kvalifikován ne-

byl Soudce rozhodnul že pod
lhůtou úřadní vyrozumívá se vý

hradně jen zákonem vytčená doba

na kterouž ten který úřadník volen

jest a že stane-l- i se a úřadník

tento z jakékoliv příčiny déle v

setrvá plat jeho regulování

podléhá neboť prý výhradně jen
v době na kterouž zvolen byl dle

ústavy plat snižován býti mu ne-

smí Gordon Dastoupil úřad 1

ledna 1896 a lhůta na kterouž

zvolen byl došla 1 lednem 1898

a od té doby musí prý býti spojen
s takým platem iakýž nový char-te- r

pro úřad onen určuje —Soudci

Gordonovi nyní dle toho nezbyde
než aby poukázky na snížený plat
kteréž po minulé dva roky při-jmo-

odpíral nyní přijmu! aneb

k nejvyššímu soudu státnímu se

odvolal

— Fred Tighe zaměstnaný v

Paxton hotelu bude se nyní muset

zodpovídat soudu spolkovému za

to že na otázky sběratelem ecusu

mu předložené odpověděn ode-

přel Nejdříve učinil tak proto

poněvadž sběratelem censu býi
černoch a on s černým plemenem
nic společného míti nechce a když

pak k němu běloh poslán tu po-

chodil podobně

— Nikdy připálený nikdy

nikdy tvrdý "není ale

vždy čerstvý a chutný jest chléb

svatojanský u Čermáka v lékárně

13c libra 45?

— Col Hogeland známý přítel

pouličních prodavačů novin me-

šká přítomně v městě našem a

hodlá prý zásadití se o to aby
městskou radou 'klekáníček' přijat

byl Hogeland dokazuje že prý

přísným prováděním téhož zvýšu-j- e

se nejenom průměrná návštěva

kostela a školv ale že vůbec

i mládež morálně lépe prospívá
— Petice za tím účelem jím vy-

pracovaná podepsána byla spol
kem křesťanských mladíků a as

100 zdejšími obchodníky

- - V neděli dopoledne zatčen

byl na B & M rychlovlaku na

základě telegramu z Trinidad Colo

Ital M Maniacoloa pro vraždu

loupež hledaný a tajuí zatčení

provedší padesátku si tím vydě-

lali Zatčený popíral Že osobou

hledanou by byl nei Že by jakých

peněz při sobě mel avšak při pro-
hledání jeho na stanici policejní
nalezeno v opasku jeho £662 ve

zlatě a papírech Dle zprávy

spáchána v Trinidad ve čtvrti ital

ské vražda a vrah aby útěk si

usnadnil jinému spolukrajaau

$Oo uloupil Jelikož v témže

čase Maniaceloa zmizel padlo
nafi podezření a zatykač na nčbo

vydán Měl lístek až do New

Yorku a patrně měl namířeno s ko-

řistí svou do starého kraje

— Přeplav z Čech neb do Čech

objedná neb zásilky peněz vyřídí

spolehlivě a svědomitě J Rasický
v písárně Pokroku Západu tf

— Mladý J F Negreen kte-

rýž jak jsme oznámili do styků
se soudem spolkovým se dostal
následkem toho že použité již

známky poštovní "fixoval" tak

aby jich opětně na dopisy použí-va- ti

se mohlo jest vlastně kraja-

nem Nigrýnem a ak se dozvídá-

me učinil si v minulých dnech

výlet jehožto cílem Evropa býti
měla a kterýž pro něho nešťastnou
náhodou zakročením úřadů spol-

kových špatně dopadnul Komi-

sařem spolkovým propuštěn by!

totiž prozatímní na svoboda na

vlastní slovo své a když viděl že

Bfaydenův výprodej obleků
Mužské jinošské a dětské vkusné letní obleky bo prodávají za

ceny poloviční i menší Ze všech prodeji jež jsme my vy neb
kdokoliv jin vidéli tento zastíní všecky

Mi to Mm iyil iali:

Mužské spodky $350 stojí nyaí $150

obleky 11000 " 1475

" kabáty $850 " $450

' ' vesty hedbávné ' ' $175
"

obleky krešové ' $095
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plavecké prací obleky $125m i r
IÍCRI - - ~ ' - - -- " - MMWW V VU

Mužské $1800 pěkné obleky worstetl $1000

" $120 erashové kalhoty 50 ct

' $1500 modré sergtfró obleky za $750

" $18 a $20 obleky zvláštní ceny $1000

Jinošíké $1250 obleky nyní za $750

Mužské $450 pěkné spodky za $250

Mužské $650 pěkné spodky za $375

Chlapecké 35ccntové plavecké prací obleky $155

$175 plavecké prací obleky za 75 ct

$150 dvojité prací obleky za 75 ct

' $150 obleky a veatami za 75 ct

$375 dvojité oděry a krátkými

kalhotami $175
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