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— U Bellevue vylovena byla v chtěl seskoČiti a proto železného

zábradlí se chytnul V okamžiku Pokrok July II
'
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FRSKIF1 BOLESTEMPOKROKU ZÁPADU Koupě obuví
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 slova nečiní ještě dobrou obuv 71omky

pravdy jež pero naše vám diktuje mají velkého vlivu

na úsporu v obuvi

4 XiH žeiiMkýeli botlcacli
máme botku kteráž jest pravým divem jest to

šnérovací botka z telelinky
s teletinkovým neb soukenným svrškem od C do E E

Všechny velkosti Stály $200 Prodáváme je nyní za

Za každý pár se ručí

obdržíte vždy nejlepŠÍ a nejlevnější

Nejpčrnejši Máry s gnmoTtmi ráfy

Telefon 257 si- -ir Paláce
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Národní Tiskárny v Omaha Neb

I ——--VYDANÁ BYLA:——

Sbírka písní Národních a vlasteneckých

§ Jest to sbírka nápfvů upravená tástečnl v slohu lehkém ÍA- -

1 steínt tUUm pro piano neb organ na dví ruce Ě

§ Sbírka tato Je o 64 Mranách velkosti 10 palce délky při 7 palcích jš

š Šířky a obsahuje 06 ptaní národních a vlasteneckých a bude dojista =
5 velevitanou v každé rcdlné kde český zpiv se pítue 5

I Cena Sbírky nápivo (not) 1 se Zpívnííkem (textem) š
ctaáší $150 zásylkoa vyplacenou

§ Objednali lze pod Jednoduchou adresou: §

Národní Tiskárna Omaha Nebraska {
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výhradně jen o zajištění celoden-

ního odpočinku nedělníhonikterak
odstrašena a zkusí prý to nyní s

obchodníky jinými v naději že

snad přec konečně jen vyhraje

— již příští neděli pořádá lo-

že Věrnost číslo 92 F U A

velkolepý výlet pro členy a své

přátele do zahrady pana Fraňka
na 20 a S ulici Jelikož pořáda-

jící výbor lože této nešetřil píle
ani námahy aby návštěvníkům

ničeho nechybělo bude to dojista
zábava výtečná pro toho kdo vý- -

let tento navštíví Jelikož lože

Věrnost čís 62 Frattrnal Union

Amer řadí se mezi nejpřednější
["české spolky v So Omaze tu do

jista že žádný z přátel spolku to-

hoto ze Scuth Omaby i z Omahy

výlet tento neopomene navštívit

— Policie pátrá přítomně po
40ti as letém Němci neznámého

jména kterýž zvláštním spůsobem
v residenČní části města ku čtvr-ťáčků- m

si pomáhá Vydává se

totiž za jednatele fotografické jed-

né dílny a ke Čtvrťáčkům pomáhá
si tvrzením že sbírá album krásek

omažských bílých i černých kte-

réž na výstavě vysta-
veno býti má a do něhež podobiz-

nu za nepatrný poplatek 25 centů

dostati možno To se rozumí že

poplatek předem zaplacen býti
musí a ostatek pak spraviti si musí

napálené "krásky" když dostaví

se v plné parádě do závodu jim
označeného kdež ovšem o tom

zcela ničeho nevědí £ :

— Dr Jul Sieverling zvěrolé-

kař 2844 Binney St Heslo: Bez

vyléčení žádný plat 8omi

— V neděli odpoledne ukraden

bvt kun s kočárkem uvázaný na

17 a Douglas S B Smithovi ná

ležející a teprve v pondělí k večeru

nalezen byl policií u Cut off jezera
ve stavu velmi zbědovaném oebúl-

po plných 24 hodin byl bez žrádla
a nápoje a celý ten čas důkladně

byl proháněn Co zloději zatčeni

dva kluci 11 a 8 roků staří kteří

svalují veškerou vinu na kluka

třetího kterýž zatčen dosud nebyl
a kteří vymlouvají se že prý pouze
na hřbitov podívati se chtěli a

když již jednou kočárek měli jak
se patří toho využitkovali Kluci

jsou za mřížemi a nejspíše posláni
budou do polepšovny

— V minulých dnech započato
se stavbou viaduktu na Vinton ul

kterýmž boulevardy mezi River-

view a Hanscom parkem spojeny

býti mají a loctraktor doufá že s

prací svou do 1 ledna hotov bude

— Černoch Joba Hubu: bydlí-
cí na 26 a P ulicích učinil v pon-

dělí večeř v napiiosti vražedný
útok na manželku svou a když

přivolaná policie na místo se do-

stavila' měla hezky těžkou práci
než li se jí zuřivce na stanici do-

pravili podařilo Hubut oháněl

se nožem jako šílený a jednoho z

policistů do ruky říznul Sáro

ovšem odnesl ran nejvíce a po

dopravení na stanici měl s ním lé-

kař značně práce nežli všechny

rány na hlavě a v obličeji mu

zašil

— Malarii choroby jater a žlou-

tenku větry nadýmání a bolesti

hlavy jakož i choroby žaludeční

vyléčí jistě Severovy Pilulky pro

játra- - Jistý a příjemný proti zác-

pě Cena 25c

4

ZAŘÍDIL

os 61 Pierce 1

Nejlepší drahý masa všeho

drubu uzeniny vůbec ve v

obor tento spadající ta ceur
iiot nfrné Přesvědčte ae

pondělí mrtvola as 13- - neb 15té

tého hocha kteráž patrně již delší
dobu v řece ležela an ve značném

stupni rozkladu se nalézala —

Mrtvola byla úplně nahnu a patr-
ně tedy jedná se tu o utopení při

koupání
— Pro podzimní koncerty kte

réž slavnosti

Rytířů předcházeli mají rozpro
dáno již za Í4000 vstupenek tak
že ještě zbývá sebrání $2030 aby

vydání kryto býtt mohlo

- Nikdy připálený nikdy ne- -

dokysaný nikdy tvrdý není ale

vždy čerstvý a chutný jest chléb

svatojanský u Čermáka v lékárně

13c libra 45?

— V úterním zasedání rady
městské schválena jmenování no-

vých členů rady knihovní a sice

znovujmenováni členové Wm J

Knox Victor Rosewater a A C

Kennedy na dobu tří roků na

místo uprázdněné úmrtím W R

Morrise jmenován Harry P Deuel

jehožto lhůta vyprší 1 července

1902 a na nedoslouženou lhůtu

L P Funkhausera jmenován W

C Ives V dalším nařízeno by

přebytek ve fondu vodárenském a

umořovacím $25000 obnášející

použit byl ku skoupení poukázek
na fondy jiné tak že peníze ony

7 procent ponesou Policejnímu
soudci Gordonovi povoleno bylo

vyzvedaouti si poukázky na nevy-

placený mu plat po $ 100 měsíč-

ně aniž by tím práva k dalřímu

souzení se s městem ztratil a na
návrh Hascalla přijata resoluce

požadující policejní a požární ko-

misi by pro stanice hasičské po
letní sésonu led opatřila

— Dle zprávy licenčního in-

spektora skolektováno za měsíc

červen $82935 za různé license a

$7070 za prohlídku měr a váh

— V policejním soudě odsou-

zen v úterý Geo H Burnham pro
ukradení dvou štěňat na 60 dnů

do vězení Majitelé jich cenili si

totiž každé štěně na $10 a jelikož
Burnham uznal se vinným od-

souzen byl pro malokrádež Pů

vodně ceněna StěSata na $20 a

nebýti snížení ceny býval by
Burnham musel býti odkázán

soudu krajskému pro velkokrádež

— Jak jsme již dříve oznámili

otevřel minulým týdnem všeobec-

ně známý krajan pan Anton Bílek

obchod obuvní v čísle 1236 na

již 13 ulici zrovna vedle groce-ri- e

pana Bartoše Pan Bílek

strávil celý svůj věk v tomto obo

ru a jest nejen zkušeným obchod

níkem nýbrž i zkušeným řemesl-

níkem obuvnickým tak že zná

rozdíl ve zboží a dovede nakou

piti tak aby mohl svoje příznivce

uspokojit! lez spokojme se se

skrovným výdělkem tak že u

nčho líb koupiti dobré a trvanlivé

zboží výhodněji než kdekoliv jin
di Výběr má hojný tak že mů
že i v tom ohledu každého uspo

kojiti Taktéž poslouží správka-
mi jakýmikolivěk Jelikož se těší

známosti všeobecné jsa jedním ze

zdejších starých osadníků' máme
veškeru příčinu očekávati že no-

vý závod jeho zdárcě prospívati
bude čehož mu ze srdce přejeme

—- bamovrazdu zastřešením v

úterý v noci soáchal Ed Schlick

co noční hlídač u City Garbage
Co zaměstnaný a mrtvola jeho ve

středu z rána na úpatí Mason ul

pod mostem Union Pacific dráhy
nalezena Týž v Omaze zůstával

od roku 1882 a po řadu let u spo
lečnosti výše uvedené zaměstnán

byl Poalední dobou pak z ne-

známé příčiny chlastu se oddaL

Zanechává za sebou manželku a

třináct dětí z nichž pouze tři jsou

dospělými
— Kťré mouka U jest nejlepfíl

Nu WilberskáZwonlclta a Aksami-t- a

To se vai$t 7 ™ - '
— Přítomně zasedá v městě

našem výkonná rada organisace
Dřevařú Světa a táž rozhodovat!

bude v sobotu o tom kde že na

dále hlavní úřadovny organisace
oné ponechány býti mají Orga-

nisace dotyčná zamýšlí postaviti

pro hlavní úřadovny vlastní budo-
vu a hlavními kandidáty pro tuto

jsou města Omaha a ColumbusO

— Městskému inspektoru měr

a váh podařilo se po delším pátrá-

ní zjistili že v městě našem nalé-

zá se jedna dílna klempířská v

kteréž falešné míry hotoveny jsou
a následkem toho vypracována bu-

de ná vládním městským ordinan-

ce kterouž něco podobného za

přečin bude prohlášeno
— Zvláštním spůsobem přišel

ve středu večer k úrazu policista

George O Horn Týl jel po
káře pouliční po Sheridan ave

domů a mezi 17 a Charles ulicí

tom však porouchal se elektrický
motor následkem čehož proud

elektrický do železné konstrukce

káry sjel a Horn dostal ránu tak

silnou že na dlažbu svržen při
čemž značně se poranil Dle

dobrozdání lékařského bude při

nejmenším dva neb tři týdny k

lůžku upoután
— Jak minule jsme oznámili

povoleno radou Školní $85125
na zaplacení účtu tajných kteří

budl mezi členy rady vyšetřovali
a jak se ale podobá budou muset

tajní tito nějaký čas na mzdu svou

čekati Ve středu vyzvednul si

totiž bývalý člen rady G G Irey

kterýž v bůdl onen též zapleten
byl a kterýž při soudu beztrestně

vyváznul prozatímní soudní zá

kaz jímž pokladníku fondu škol-

ního zakazuje se částku onu vy-

platili Žádost svou opodstatňuje
tím že dle pravidel jednacích
musí uzavřena býti smlouva pí-

semní ve všech případech v nichž

o částku větší $200 se jedná což

v případu tomto učiněno však ne

bylo Mimo toho nebyli prý tajní
tito zjednáni na základě usnešení

rady nýbrž z libovůle dvou neb

tří členů a ti prý nyní za špás
onen z vlastní kapsy zaplatiti by

měli

— Za měsíc červen událo se v

městě našem 148 porodů a 71

úmrtí

— 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

— Parkovní komisaři zakoupili

počátkem týdne pro Riverview

park sedm jelenů čtyři laně tři

srnce a sice zakoupili je od jed
noho obchodníka z Menominee

Mich

— Ve středu inkorpována byla
v městě našem společnost Magne
tic Starch Manufacturing Co

$10000000 která zde škrobárnu

zaříditi hodlá
— Mayor Moores ohlásil v úte

rý radě městské že volným jest
naříditi přísné provádění klekání-čk-u

jímž zakazuje se potulování
se po ulicích všem dětem do 16

roku stáří po 9 hodině večerní

jakmile těm kteří o klekáníček se

zajímají podaří se příměti někte

rou z továren zdejších by písko-
tem hodinu dotyčnou všem pánům
klukům znamení dávala Že již

čas jiti do postele nadešel

— Všechny české hospodyně

jsou v jejich vlastním zájmu žádá

qv aby se jednotlivě neb hromad

ně dostavovaly do nově zařízeného

řeznického obchodu p F I Se- -

min na William ulici mezí 1 3

a 14 ran t J bemin má na

skladě hojnost čerstvého masa

všeho druhu drůbeže a vůbec
vše co v obor řeznický spadá
Ceny jsou co možno nejlevnější
Zastavte se u něho a zajisté že se

přesvědčíte o dobrém a velmi la-

ciném zboží 86x2

— V úterý zjištěn nový případ
neštovic v rodině M C McGee-h- o

na 33 a Decatur ul V rodině této

stíženi byli nemocí touto již tři

členové ve všech případech však

rychlé pozdravení následovalo ?

— Při strhování domku na In-

diána ave a 27 ul přišli dělníci v

úterý na balík kosti lidské obsa-

hující a jelikož látka v níž zaba

leny novou býti se zdáia souzeno
Se nějakou tajnou vražda cbjevU:
se podařilo Lékařskou problUkcy
kostí zjištěno že jest to kostra
Děkolik týdnů starého děcka kte-

réž při nejmenším již před 20 lety
zemřelo

— Městská rada bledá přítom-
ní rjft kd vríti na zaplacení
dělníků na opravě ulic prudkými

lijáky červnovými poškozených
kterážto práce přes $1500 nákladu

vyžádala Dle charteru má sice

ra a městská právo provedení

podobné práce neodkladně nařídi-

ti avšak není tu žádného opatření
vzhledem k zajištění peněz na za-

placení práce té Dle náhledu

komtrolera nezbývá než odvolati

ordinanci dle kteréž služné zří-

zenců městských z fondu všeobec-

ného vypláceti se má načež by

pak peníze na zaplacení práce té
z fondu tohoto vzaty býti mohly

— V okresním soudě skončeno
v úterý odpoledne přelíčení v pří-

padě obchodníka

Jacob Scblanka kterýž Žalován

byl unií prodavačů pro prodej ne-

dělní a tudíž pro nezachovávání

zákonem nařizovaného klidu ne-

dělního a sice prohlášen-
-

byl poro-
tou nevinným Rozsudkem tímto

není prý unie kteréž jedná se

oVézá te ve zn4mé

lékárně JSm Germáka

v lisle 1266 jii tj ul

blíie WiUiamt

Wež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

aalézá se t ř 509-51- 1 již 12 nl

m MASNY KRÁM

na Již straně místa vlastní krajau

"V IP Kunci
ilslo 1244 jiíni 13 ul

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

ot or tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Mezi demokraty zdejšími
ieví se bvti roztržka čím dále tím

větší neboť mimo dvojité delega
ce do konvence státní mají nyní
i dva ústřední výbory okresní
též i dvě konvence okresní odbý-

vány budou V pondělí sešlo se

totiž 36 členů bývalého výboru
okresního aby protestovali proti
reorganisaci výboru provedené
konvenci v níž delegace do kon

věnce státní volena a výsledkem

jednání bylo že vypsány předvol
by na 13 září a konvence na 15

září a usnešeno zároveň by kon

věnce tentokráte v demokratické
baště v South Omaze v síni Dře- -

vařa odbývána byla V prvé
wardě odbývány budou předvolby
v čísk ioi3 již io ul a ve war-

dě druhé na 16 a Vinton uL

— V pondělní plenární schůzi

rady městské jednáno bylo o žá-

dosti Chicago Lumber Co o po-

velení k prodloužení dvou želez-

ničních tratí mezi 1 4 a 1 5 od

Pierce ul o půl bloku jižně ježto
však proti tomu protestováno na

tom základě že by tím majetek
okolní poškozen byl odloženo

rozhodnutí o týden Mezi prote-

stujícími nalézal se i'p Frant
Mach

_ — Chcete-l- í si pochutnat! na

výtečném moků navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 a Williams

íici a poručte si sklenku pravého
plzeňského Lepší nenajdete v ce

lém městě 74tí
i — Klučík Frank S?h3 bydlící
na 23 a Leavenwortb ul zatčen

byl v pondělí k ránu na obžalobu

z krádeže koně — Rodiče hoší-

kovi tvrdí že jednati se tu musí o

omyl an prý hoch v čase kdy
kůů ukraden býti měl doma se

nalézal ::-- :r

— Ital Michael Maniacola o

jehožto zatčení na vlaku B & M

dráhy na podezření z vraždy a

loupeže v Trinidad Celo spá-

chané minule správu jsme při-

nesu učinil policii v pondělí při-

znání avšak pouze jen částečné

přiznal se totiž k loupeži vraždu

vSak svádí na švakra svého Mar- -

tineze kterýž ve vězení též již se

nalézá Maniacola zatčen byl prý

pouze co svědek vraždy a když

příležitost k útěku se mu naskytla
to prý utekl a věda kde zavraž-

děný peníze své ukryty měl jed
noduše těchto se zmocnil a na

cestu do staré vlasti se vydal
Zatčený uvolil se vrátiti beze

všech áalšícb formalit a nyní na

tAi mm 05 S!i ZS S:ÍŽ£!2! V

Trinidad kdež teď as na něho

lepší pozor než dříve si dají

— Přeplav z Čech neb do Čech

objedná neb zásilky peněz vyřídí

spolehlivě svědomitě J Rosický
v pfsárně Pokroku Západu tí

— lak se podobá dosud ne- -

saula myšlénka na rřízení elek

trícké tratě mezi Omabou a Fre

soont neboť v růjných místech

podél zamýšlené trati ležících

arádánr isou schůze ▼ nichž se
f j 0

ve prospěch podniku toho agituje

Poslední taxová schůze odbývána
Mtidělí v Elk City a ve středu

sase farsneři usazení mezí Oma

hon a řekou Elkborn vyslali rý

knr IttKi bv o tom klubem
'

obchodníků jednal

Severův Životní Balsám pů

lili na celou soustava tělesní
Vzé a sCÍ orlajr aalívací odstra-t- í

llauUnko i tledničku překoná

trlsf tíavy Cena 75c

opatřené zahMy pro nohy t zimě

Stables 1623 Darenport St

Ulili! XJllli!
Nabízím ct svým krajanftm neJInpH

tvrdé a mtké uhl( ca ceny nejnlříi
ílsté pteaité a SODO lib DovUka rychlá

I LEVÍ 715 Ho ISthSU
Tkmmkm 191S

IMnolio přtttel
pHSlo mne minulé soboty při otevře-

ní navítlviti Mne velice to tř&ilo a je
Jak Jsem pororoval třftilo zase že nalezli
O mn tak oký ýhAr obuvi v&ho dru
hu Nižádný obchod dole v mčstě DemĎ-- že

vám nabfdnouti ibnií tak lacino po-nvj- ífjí

prácí v7n konám si sáns a nájem-c- é

nfzkvm jest Jsem tu abych kratanfim
vielHl a ívu kařdého by přiSel si
?á9oby mé prohlédnout! Mám otevřeno
kodo1enné a nti(H dopoledne ' :

Jsem již 15 roka v tomto obchodí

Vlitou Bílek
1236 jiínl 13 ulice

Hotovíme

BREJLE

Irl rtlspusobujeme

BREJLE

Prodáváme

BREJLE

ZkouSIme u a Wtiiatn

taPTKaOoooť -
fjLE

-

ilniiPáiib
děs- Líknřtké potřeby po-

třeby pro nemocni

1408 Farnam oU
UMAHlf HFB

Le&tinský kovář
Před nřkolika lety vydána byla %

řraze úchvatná výpravna báseH Svato
Kluka Čecha "Leáctínaký kovář" U
Ceno v nl otrými Uby ponímíováj
teakích dčdio čizozemakýal fabrikaf
ty a vřelá láska lidu českého k řeci
oteft svých Ljeietínaký kovář vzor

pravého Čecha sdornje snahám pa
níttlovicím a zaplití vzdor avnj livo
tem neboť za poněmcovately atojí mo-
cné rameno "zákona a apra vedlnoati"
BáseB paanávalohn lehkém a přec
áchvatni zajímavém apůaobila veliký
rozruch Viak ten trval na krátce!
Vlála ii skonfiikovmU? Jen nřco mál
výUsk&pfed konfiskací rozprodaných
pfiUomezi lid Jsouce přearédCeni
le přijdem vatfic přání každého milov-
níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením apiaovatele báae3 tuto v
plném znént konfikovaného vydání
A v očekáváni tom jame ae nemýlili
iJéhem prt íloxku rozebráno prvé vjr
dáni k rovné ovSem a napořádali jsme
vydáni druhé v mnohem lepil a doko
nalejái épravi a vřtiím formátě nes
bylo prvé Iíímú tvoři knihu o 88
stranách a prodáváme ii po 25cU Do
Cech a zarucVjíin za 50c z druhého
vydání (ana kniha valné téiií) u tíct
Kdortiní za hotové a

Pokrok Západ"
Oauka Mcsv

— K vážnému úrazu přišel vče-

ra ve Émelcovně krajan Vojtěch
Hoflman bydlící na William mezi

14 a 15 ul Padla mu totiž ko-

lejnice na nohu a těžce prý mu ji

rozmačkala

Zprávy spolkové

Itád Ellíka FřcmjslorDa č 77 ZČBJ

odbývá vou pĎletní schůzi v ne-

děli dne 15 Července Všechny

členkyně jsou žádány by se do- -

sravily ' J Steiger taj

Český půjčovní a stavební spolek

South Omana

Schůze odbývána bude dne 13

července v pátek večer v síni p

Jana Koutskýho za příčinou by

všichni ti kteří si vzali dílce ty
samé zaplatili tak aby sc mohlo

pokračovat! ku předu
F J Fitle próz taj

Tábor Columbus tMo 69 WOW

Pravidelná schůze odbývá se v

úterý dne 17 července v 8 hodin

večer ve spolkové místnosti Do-

stavte se všichni '

F J Fitle klerk

Traká Lsža čís 82 AOUW ~

odbývá svou pravidelnou schůzi

ve středa dne 18 července ve

spolkové místnosti Přítomnost
všech členů jest nutnou

F J Fitle taj

Přrecký odbor TÍU Jed Sokol

členové Pěv Odboru nechť se

dostaví příští neděli dne 15 čer-

vence v 8 hodin ráno do Sokolo-

vny odkud se vyjde na výlet
Výbor Žádá by se členové a jich

přátelé v hojném počtu dostavili
Nazdar! Výbor

stotostosiostosiostotoatoa)ostostoto
o

Srdečné díkfividácí
ar

%

o Vzdávám tímto své njsrdefnej&f
díky Táboru Myrtba c 923 Král
Draiek Amerických za darování
mi překrásného odznaku caieho
Tábora který moé bude vidy mi-

lou upomínkou na blahé okamžiky
v krabu Vaiem zažité Buďte Jisty
ie má věrnost k Vám bude vidy
tak trvanlivá jako nezapomenu-
telná Vaso návstiva uspořádaná
ku naíemu od]zda byla nám tak
miU jako neočekávaná Přijměte
vUcbnl Četaři Lesníci a řVninedé

Táboru Nebraska í 4771 M W A
a Bousedky Tábiu Myrtba t 932

K D A srdečné díky

Frantiltk Valenta

Jos fina Valenta

Botlvar Mo M Cstvcbc 1S0S


