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8 Pokrok ZApadu
řiti éT tmtFďtT AAt-- M— V sobotu založen ve Washrobku z tohoto pivovaru dovedeme

Pokrok Jsi ílVíJCOTVOVVington Hallu ústřední klub repu

blikánský pod jménem "McKin- -

PAltl EXFELLEÍ1 Mužské šatstvo1ley and Roosevelt Cnunty Central

Club'' jehož předsedou zvolen II rme cmM tfefl kfe lat ntt povlM

si učtniti pojem o rozsáhlobti zá-vo-

a rozsahu výroby První

tento celý vlak naložený samým

pivem provázelo několik úředníku

a zřízenců pivovaru kteříž poje-

dou s ním až do Salt Lake a teprv

OTOKU ZÁPADU

oťéxá tu ve známé

I Jtdoot moohftk kvid£eol nám]kb 0k6

5TANNŠ RECTORY

110 KAST 12 V ST

V New Yorku Umíí 1893 0
H Baldridge prvým místopřed-

sedou R W Richardson druhým

místopředsedou R B Carter
třetím místopředsedou T John

z tono místa te vran ryii 10:'lékárně J2m fiermáka
sekretář společnosti pan Albert

♦echVaserw KOTVOVÉHO WfKrug dílove-louc- í John Maltey

George Roemer Leon Dietrich
PA1N CXPCLLCRU a vvzUoule jehp

ú&nnosto kftréá svědectví vydá-

vají nesčíslné dosvědčení pánu
vynikajících y lékaúkýeb i jiných

Charles Killian George Reid

v čislt 1266 jii ij ul
hlíle WUUanu

v kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

Henry Voss Joe Willtam a M
pborcch neváhám připoj iti sou--

Maier Zpravodaj náš provázel
vlak do South Omahy

hlas svui k těm kteří chváU' tento

výtečný přípravek

AÍMÍÍtA hatolielivch ikol

Když jdete kupovat! šatstvo chcete dostati za své peníze
zboží co nejlepší Všude nejsou ceny stejný a všude ne-

jsou také i výhody stejně velkými Abyste pochodili co

nejlépe musíte kupovati v obchodě kterýž sám nejvýhod-

něji kupuje kterýž má ceny přiměřené kdež s vámi poctivě
se zachází a kdež dostanete peníze zpět kdybyste si to

později rozmyslili
'

Našo výkladní okna —----

na Farnam ulici právě opatřena byla naším šatstvem Pro--

blédněte si náš výklad porovnejte jej s jiným
} porovnejte'

látku střih zhotovení a konečně i ceny a přijďte k nám

šaty ony zkusit Nepřesvědčíme li vás že Nebraska šat-

stvo jest tím nej lepším bude to naší chybou a půjdete-l- i ji-

nam a zaplatíte-l- i více než u nás bude to chybou vaší

$1 $5 $550 $575 $7 $775 $875 a $000
Neušetříme-l- i vám na těchto oblekách od ři do $5

' nechceme váš obchod '

— Dr A P Tohnston zubní

son tajemníkem P Seward a po-

kladníkem Geo Heimrod Klub

tento tvořen jest úřadnictvem

různých klubů okresních a Členy

okresního městského i kongres-níh- o

výboru a v rukou jeho spo
čívati bude výhradní řízení kam-

paně jak v okresu tak i v městě

— KUrá mouka íe jest nejlepíll
Nu IVilbersii Zwontlka a Aksami

ta To se iiais!

— V sobotní zvláštní schůzi

rady městské vyškrtnuta byla z

1 ITlékař 1404 Farnam ulice opatřil H V —

svcu pracovnu těmi nejnovějšími [ Tirajtí weidílkl!
V? Pooiact4Siet8ocB jv

TISKÁRNA POKROKU ZÁPAOU

nalézá set i 509-31- 1 Jil 12
a nejdokonalejšíroi nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez

bolesti tf

— V minulých dnech založena

městě našem byla "Omaha Lith platební listiny položka kterouZ

Barber Asphalt Paving Co $24- -olite Stone Co" s kapitálem $30- -

000 za dlažbu Cummg ul od 32000 v kteréž různé kamenné zboží
hlavně trubky vyráběno bude ku 40 ul povoleno býti mělo a

-- itiií

podporu táž však byla mu ode-

přena což také konečně v sobotu

k samovraždě jej dohnalo Oběsil

se na stromě a patrně musel býti
na samovraždu odhodlán neboť

musel skrčiti nohy tak aby jimi
země se nedotýkal a smrt pak
zaškrcením následovala

Továrna nalézá se na záp Farnam sice stalo se tak na lom zaKiaue

že zákonnitost daně dotčné vul při okružní dráze

- Parkovní komise chystá se pochybnost brána jest Když o

nařízení dlažby té se jednalo a

když pochybnosti o zákonnitostikonečně k srovnání parku Kuntze- -
— V nemocnici sv Josefa ze

mřela v sobotu uletá Alice uads-denov- a

kteráž ve čtvrtek matkou

svou ve Schnyler v návalu poma

ova totiž oné části výstaviště
kdež laguna se nalézala a sice bude

most odstraněn a laguna bývalá

úplně zavezena Hlína k tomu

ia MASNY KRÁM

na jii straDft místa vlastni krajan

T7 F Kunci
flslo 1244 jUni 13 ul

TíejvítM zásoby masa víeho druhu

uzenek salámu Šunek a vftbec všeho co

oř or tento spadá

Ceny levnější než Kdekoliv jinde

2 NAŠEHO MLSTA

— V pátek započato se slyše-mí- m

svědectví v případě petrolejo-

vého trustu Standard Oil proti
němuž jak známo nejvyšší ní

státní žádá o vydání zákazu

soudníhojímž by mu obchodováni

v obvodu státu zakázáno bylo a

sice řízen je výslech právníkem C

C Wrightem z Omahy a soudcem

"Tibbettsem z Lincoln kteří nej

tenosti dvakráte do tpodbřiší stře- -

kroku toho vyslovovány prohlá-

sila společnost že risiko ono na

vlastní bedra vezme nyní však k

tomuto závazku svému hlásili se

nechce a proto také bude nyní
muset na peníze své čekati dokud

soudem o zákonnitosti daně na

dlažbu onu rozhodnuto nebude

Ulili! Ulili!
Nabiilm ct tvfm kraJanAcn nejlppll

tvHé a mtVé uhlt --a cenr
Ušli pfťdáiií a a0 lib Dovíika rychlá

en byla
potřebná brána bude z pozemků
sousedních jež nad úrovni okol-

ních ulic se paléza
— V sobotu odpoledne odbý

I LEVÍ 715SO I3lhSU
vána společná schůze obou spor

ochotníkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví' Pok Záp jsou k n!

viechny divadelní tisy jež vy
lly tiskem t Čechách a nejsou roebrá-n-

Úplný aexnam vSech epísú asaSle

e r5m na pořádání zdarma V sej na-m- u

jsou uvedeny vSechny kuny dle

avých rárvů a pří každém je uvedeno
aky kus je kolik jednání a kolik oso

vyžaduje Piite o wznarn pod adre
sou Pokrok Západu

Omaha Meb- -

- V nemocnici sv Josefa ze
ných frakcí demokratické strany

mřel v pátek krajan Frant Hrůša za účelem docíleni aonoanuw— V sobotu zkoušen byl nový
z Weston a sice podlehnul vodna- - vzhledem k odbývání pouze jenŽebříkový vůz objednaný pro

PánQm úřaáníkOm spolků

Cít tnf (obchodní) knihy Jav Ledj
r 'ournals denní knih a jin o

nahoru u Pokn-k- u 'áoidu
jednecb primářek a pouze jeane

telnosti Mrtvola jeho poslána do

Weston kdež k odpočinku věčné-

mu uložena
jen konvence okresní a úplného
dohodnutí mezi oběma stranami

hasičskou stanici čís 1 ze Seneca

Falls N Y za $3865 a ukázal

se býti v každém spůsobu doko-

nalým Na voze tomto nalézá se

celkem 345 stop žebříků o 145

stop více než na voze starém a

— Do Riverview parku přive- - Zamezovateló Toolesti- -dosud nedocíleno neboť jtrany
shodnouti dosud nemohly se naženo již oněch šest jelenů jež

vvssfm soudcem za reterentv v
tom jak velkého zastoupení v

konvenci South Omaze popřáno
parkovní komisí v Menominee

koupeni byli Přišlí velice lacinopřípadu tom jmenováni byli hlavní Žebřík možno do výšky 85

nejsou nikdy tak prospřínýml Ja-

ko při trhání zubfi Nezměrná bo-

lesti provázejíc! trhání zubů pH

sp&sobu drívějSím zajisté mnoh- é-
Jedinkým svědkem v pátek vy-

slechnutým byl správce obchodu
stop zvednouti v pouhých aeseu
vteřinách

neboť zaplaceno za ně ovsem bez

zásylky pouze jen I05
býti má Jedna z frakcí totiž

zastoupení zvýšeno bylo
ze čtyř delegátů za každou wardu

na sedm kdežto druhá zase jest

zdejšího Dalton Risley kterýž
M Nyni nemusí i tímwdkládat neboř— Nikdy připálený nikdy ne--— V pátek večeř zorganizová- -

U fdoznal že prodej petroleje ve

státu našem hlavou trustu Rocke-- $ upotřebením léku nebudou boleat
dokysaný nikdy tvrdý není ale

Áproto by buď při starém zůstalo vobec ani cltitlvždv čerstvý a chutný jest chléb
neb aby když by zastoupení So

na rada Kúinovni a sice zvoten

LewisS Reed předsedou V er

náměstkem AC Kennedy

tajemníkem a Edith Tobittova
svatojanský u Čermáka v lékárně

iellerem kontrolován jest

—- Městským pokladníkem o Omahy zvýšeno bylo i zastoupení
13c libra 45 ?

jednotlivých ward omaŽských přiknihovnici — Služné knihovnice
mžřeně se zvýšiloDle výkazu státní statistické

úřadovny v) vezeno z okrDouglas
ustanoveno na 115000 ročně

známeno v pátek že dluhopisy v

obnosu %98000 na dlažbu aopra-("v-
u

ulic v minulé volbě odhlasova-

ná prodány byly jedné bankovní
— KčpuuiiKituSiiy kiuu uruoe

ZUBNÍ LÉKAft

tl2 raxton hlock 18 aFarnaat
TBLRFON 10W

Mluv! a iikr Dánuki obaluba

za minulý rok následovní množ
wardy odbývali bude pravidelnou

— Chcete-l- i si pochutnati na

výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 aWilliams

ství různých plodin a výrobků:--firmě new-yors- za {10118604 svou schůzi zítra večer na 10 a
kusů 33609kteréhožto obnosu nařízeno k Pioe ul — Všichni češští republi

ulici a poručte si sklenku pravého 21890
74500

káni jsou zvánivýplatě I765rb52 za dluhopisy
vrošlé a firmou Kountze Bros v plzeňského Lepší nenajdete v ce

—- SeverŮv Životní Balsám pů1610lém městě 7 74"New Yorku držené
sobí na celou soustavu tělesní98— Na bývalém cvičišti ve Fort

v — Přeplav z Čech neb do Čech čistí a sílí orgány zažívací odstraft 48064868

Hovězího dob

Vepřového "

Skopovébo "
Koní
Různého dobytka
Výrob z náklád

Pšenice - bušlů

Korný "
Ovsa

Ječmene "
Žita

Omaha nalezen v pátek odpoledne

Koh 16

-

Dodge ul

ní žloutenku i bledaiíku překoná
--

objedná neb zásilky peněz vyřídí

spolehlivě a svědomitě J Kosický ve stavu umírajícím JADudgeon
zácpu a bolení hlavy Cena 75c

82530
833250

4M94
jeden z nejstarŠích osadníků omaž--v písárně Pokroku Západu tf — Včera po 11 hodině noční

— Firmě A Booth Co dáno ských a lahvičky vedle něho nale-

zené — jedna od opia a druhá od 5840 pokusil se neznámý lupič o olou
radou městskou dovolení k vrtání pení konduktéra Geo A Ennese nononostonostostostoie2571kokainu — nasvědčovaly že o po

Sena Kdvž kára na 30 a Canton přeli279artézské studny na chodníku před
obchodem jejím na Leavenworth kus samoviažedný se tu jedná — tun

ftMoukyPřivolanou policií dopraven Dud 49910
1704000

1600
Jiných mouč wýrob fi

seon do nemocníce Clarksoaovy
Převratný výprodej obuvy

Nynímáte příležitost k ušetření mnoho peněz

mezí 13 a i ulicí a táždle kon-

traktu- když by totiž na postači-íeln- ý

proud se nepřišlo má býti 1258415
xroo hlubokou

Vajec beden

Smetany fl

Másla "
Koží "
Ovoce - "

33257

nována byla předstoupil pojednou

pkd konduktéra chlap
"

kterýž
s revolverem v ruce o vydání všech

peněz požádal Místo peněz vy-

táhl konduktér revolver a hned

prvá rána musela mít účinek neboť

lupič klesnul k zemi načež též

střelbu na konduktéra zahájilaniž
by jej však byl zasáhnul Lupiči

podařilo se v temnotě uniknouti

policii však dosti dobrý popis jeho
dán

1933589
9989

Zlata dolarů 2886468
4i723-22- 1

81

561

Stříbra
Cihel tisíc

Živé drůbeže posad
Piva soudků 15280

— První veřejné cvičení

Nové Síni Sokolské uspořádá

— Nemáte-l- i chuť k jídlu motá-l- i

se vám hlava trpíte-l- i závratí

neb nezáživností užívejte Severo

vu Žaludeční Hořkou a uchraňte

se mnohých nemocí Odporučuje

cvičící odbor Těl Jed Sokol

neděli odpoledne dne o srpna

Byla li kdy láce

v obuvy jest tomu
tak nyní u nás

32000 páru nej-

lepší a nejreodněj-š- í

obuvy přímo z

továrny vyprodá
se za 46c na do-

laru

Nejlepší obuvní

továrny jsou:

French Shriner
& Urner P N

Wadleíhg Hoag
Heath & Co My-ro- n

F Thomas a

J Irving Benedict
& Son

Přijďte za v Čas

1900 Jelikož je to právě rok
se zvlášť starým a slabým oso

kdy nová síří tato otevřena by

la očekávat! lze velkon návstě
bám Cena 50c a $100

UtlllitltiUlllillli- P
vu Vstupné na odpoledne
večer osoba 25c
— Paní M E- - Bierbowerová

zažalovala v sobotu radu školní
ZAŘÍDIL

na náhradu $5000 za úraz jehož

i F KXJJSTOLi tnedbalostí rady prý utrpěla Dne

4 července když večer na vypa na n Piere aU
by Zájišiili jšíč o- -

lovant prsaaveir se mvaia spadla I

totiž na cestě k domovu do zákla-- j
bě výběrNeilepSÍ druhy maaa všeho k

Krajským soudem rozhod- -

t nuta byla v sobotu otázka zda

město práva má k zakoupení za- -

- metacího stroje čí zda zametání

alic i na dále výhradně jen ručně

prováděno býti smí a sice rozbod-- r

nato ve prospěch města a vydání
žádaného zákazu odmítnuto Soud- -

cena Keysorem rozhodnuto že
w ustanovením charteru městského

Že zametání díti se má prací den-

ní nikterak nevyrozumívá se že

by město k tomu stroje opatřiti si
--nemohlo neboť prý prací denní

--

sevyrezuniívá se výhradně jenom

tptáce ruční nýbrž vyrozumívá se

že práce ta konána býti musí děl-

níky denně placenými a ne prací
kontraktnf Bylo by prý nesmy-

slem v době nynější kdy strojů v

' každém oboru práce se používá
městu používáni stroje zakázati

obzvláště když tím dělnictvo o

Vyraci připraveno nebude a když

pouze jen o to se jedná aby pět-

kráte" tolik ulic co nyní při témře

vydání zameteno býti mohlo

- — Že nej větším pivovarem

jest pivovar nejstaršíbo
sládka Krugai jest všeobecně zná-

mo a to nejen v městě našem

jiýbrž i oa venkově - Krugův pi-

vovar je ten jediný který po
všechna minuli leta hlavně záv-

odil pivovary východními v záso- -

ibování venkova pivem a obchod

4eato nabyl již takové rozsáhlosti

íe počíná pivovar vysýlati výrobek

svůj v celých vlacích Minulou

iobotu vyslán byl zvláštní vlak o

dvanácti železničních vozích v

t nichž naloženo bylo v fcaždém 80

- sudů piva tvořící náklad 35000
liber a sice až do Salt Lake Vlak

opatřen' byl nápisy po obou stra-aác- h

znějícími překladu: "První

eetý železniční vlak piva z Omahy

4o Salt Lake" UváŽíme-l-i že

kdež lékaři naděje na zachování

jeho se vzdali a smrt také skuteč-

ně do rána následovala Nalezeny
u něho tři dopisy jeden synovi v

De Soto a druhý dceři v Craig
Neb třetí pak určen byl pro toho

kdo by tělo jeho našel a v němž

mrtvolu dru Charles EAllisonovi

odporučoval —Dudgeon byl as 65

roků stár byl téměř slepým a po-

slední dobou žil v bídě

— Parkovní komise v' páteční
své schůzi usnesla se zakázati ká-

zání v naších- - parcích veřejných
následkem čehož páni kazatelové

a evangelisté jakož i armáda spásy

jiná místa k tomu hledali si musí
Učiněno tak na tom základě an

posluchači kázání takovýchto tráv-

ník a křoviny šlapali a značné

škody působ'li — V téže schůzí

zadán kontrakt na podstavce pro
děla španělská vládou městu na-

šemu darovaná a sice postaveno
bude jedno z nich v Hanscom

parku a druhé na křižovatce Capi-t- ol

ave a 19 ulice

— Včera započato s prací na

přístavbě nového křídla nové naší

pošty
— V pátek zatčeno šest ob-

chodníků kteří používali formal-debyd- u

a jiných lučebnin zdraví

lidskému Škodlivých ku zachování

mléka před zkýinutím a sice byli
to groceristé Paulson Bros na 16

a Center M Rosmusen na 5 a

Locust a mlékaři Johnensen &

Sunburg na 56 a Woolworth J
N Jensen na 60 a Hickory a

Waterloo Creamery qa i6a How-ar-

uL

— V neděli odbýván v městě

našem v síni Mlewild na sev 24
ulicí sjezd

-- starších mormonské

církve již v Nebrasce a v lowě

přívržence pro církev mormooskou

shání a téhož zúčastnilo se celkem

46 misionářů Nejlépe pochodili
dle podaných zpráv v lově kde

za poslední měsíce 15 osob na

mormonství obráceno bylo

3 drunu uzeniny a vůbec vie v Zdů pro novou budovu vyšší školy Mužské jemné I350 a 1400-ov- é botky

Po $196při čemž značné se potloukla a obor tento spadající za cenv ve

lice mírné Přesvědčte se

ti : iiě t? TI t — r izrv o r- -
1 Bezapomefite místo: 6 a Fierce í z kůže kozinkové s dobrými podesvy a módními špičkami

náhrada žádá nyní na tom základě

an místo kdež základy kopány

výstražnou svítilnou opatřeno ne-

bylo
—- O jeden velkoobchod klo

v Muřské jemné I600 a 7oo-ov- é ručně hotovené botky od French

S297Botovime

boučnicky budeme mm zany v

městě našem více Zorganizovala

Shriaer & Urner z francouzských patentních neb

ruských kozinek prodáváme po

Jemné botky pro hochy stály J175 aZ $200
po

Dámské jemné $300 a 1400-ov- é botky
PO

SI23se zde totiž firma Martin Cott Hat
BREJLE

BREJLE

Prodáváme

$196
Zhotoveny u Thare McGuire & Field Házen B Goodrich

m BREJLE

Co z nejlepŠích kozinek Nejnovější mody '

Dámské $200 a I250 oxford střevíčky
9QG

Zhotoveny jsou u P N Yadleigh a Irving Benedict & Son
všech velkostí a druhů i zboží

Zkauiime trak bezplatní

Co kapitálem 150000 kteráž

na 1 1 a Harney obchod započne

— U Avery spáchal sobotu

samovraždu oběšením as 47lctý

krajan Anton Durcbanek Týž byl
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