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V druhém poautiodt

Z NAŠEHO MĚSTA

— Zdejší dělnické unie jsou ve

zbrani proti ncbrasskó státní ko-

misi výstavní která prý porubila
závazek před započetím stavby
státní budovy výstavní organizo-
vanému dilnictvu učiníný Že totiž

platiti bude se všemu dělnictvu na

stavbě oné zainčstnančmu taková
mzda jakáž přítomné dělníkům

uniovým v niřstč našem placena

medokonaiy šicí stroj?
Mažeme právem říci io Siří itnilo "Pokrok Západu" která Jsme po minulých

S neb 7 roků našim odběratelům nabízeli jsou dokonalejšími dcJ11 stroje nabí-

zené kterémkoliv lln :n časopisem českým Každý rok utvrzuje nás ▼ tomto pte
tvédcenf nubof ačkoliv stroj Pokrok Západu nabízíme na zkouAkn naMdnrt a
komu by se nelíbil v jakémkoliv ohledu tomu vrátíme peníze tpót a přijmeme
strolodnf ho po tknime takové přece pud nepřihlásil se nikdo Jentby byl
chtěl stroj vrátili To Jest dostatečným důkazem ie sici stroje "Pokrok Západu
Jsou ncJdokonalejHÍml tak dokonalými Jak vbbeo které stroje nalézti muže

AI posud prodávali Jsme prodáváme a ovsem prodávatl budeme stroje s oby-

čejným zařfzen'm při kun rnž svrUk tolli část obsahující hlavni pracujíc! část

stroje připevněn jest na ploSe stolku nehybné VSnk moda vyžádala li té i sutinu
ve stavbě sicích strojů V nejlepsích domácnostech chtojf mit! syni (troje při
kterýchž svršek lili část obsahujíc! relé pracující ústrojí troje spoušti so pod
plotnu stolku šicího a na místě obyčejné bedničky kteroul se pracujíc! část při
obyčejných strojích přikrývá přiklop! so sirot pouze deskou na pantech záře- -

nou tak ie tvoří Jicí stroj kdyi J't po p ái f uzavřený rovný stojek Jak vlVil
Jest na stroji tuto vyobrazeném Tento nový druh soustavy šicích strojů nazýv a

Drop-Hea- d Cabinet

L
j"o q

osob tam zaměstnávaných v mě-

stě tom usazen byl nemalou mě-

rou těžilo a proto také svolána
ihned schůze obchodníků továr
níků a předních občanů za účelem

porady o tom zda by něčím po-

hroma tato odvrátiti se dala — --

Zároveň oznamováno Že pro umí-

stění těchto přešinovackh tratí
na této straně řeky má U P již
40 akrů pozemku zamluveno a co
na celé věci pravdy ukáže nej-bliŽ- ší

budoucnost
— Na Žádost státní úřadovny

práce podána mayorem a zápisní-
kem městským stručná statistika
So Omahy z kteréž vyjímáme:
Obyvatelstvo odhadnuto na 14000
počet Škol obnáší 10 kostelů 15

Železničních stanic 3 hostinců 65

časopisů 5 pouličních tratí jest
Ýt míle elektrických drátů osvět-

lovacích 20 mil ulic vydlážděno
jest 5 mil kanálů položeno jest

míle sveŽených ulic jest v

délce 20 mil jatky a nakládárny
jsou tam '4 1 pivovar a 7 různých
závodů továrních
— V jatkách Cudahyho událo

se ve Čtvrtek dopoledne neštěstí

při čemž jeden život lidský' byl
utracen a 3 dělníci značně poraně-
ni Zaviněno bylo povolením
zdi v šířce as 12 palců následkem

Čehož podlaha značným množ-

stvím sudů s masem obtČžkaná se
sřítila a všichni 4 dělníci v čase
onom tam zaměstnaní do dolejší-
ho poschodí svrženi a troskami

zasypáni Ihned přikročeno se
vší možnou rychlostí k odstraňo-
vání trosek a prvý vytažen byl J
Novák bydlící na 40 a J ul kte-

rýž nalézal se mimo veškery po-

moci lékařské — bylť totiž pad-
nuvšími naň těžkými sudy na mí-

stě usmrcen Ostatní 3 dělníci
Ch Montgomery M ODay a E
Callahan vyvázli s těžkými pora-
něními prvnější dopraven do lé-

kařského ošetřování do nemocni-

ce sv Josefa druzí pak ponechá-
ni v nemocnici so omažské Pří-

čina neštěstí bude porotoukorone-rovo- u

vyšetřována
— Před okresními komisary

projednáván v úterý protest proti
povolení license hostinské L D

Hopkinsovi majícímu místnost
svou při okresní cestě na Dodge
ulici a sice podána táž vydavatel-
stvem Evening Bee na tom zá-

kladě an žádatel žádost svou ne-

ohlašoval v časopise největšího
rozšíření majícím jak zákon toho

předpisuje nýbrž v časopise ran-

ním a večerním Meraldu Po vy-

slyšení veškerého svědectví a po

" '
1
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Jelikož peřujeme vždy o to aby nařím řtcnářurn a odběratelům dostalo se

vidy to DeJlepM a nejnovfjsí proto poUšenlm sdélujeme že jsme učinili opa
tření takové abychom mohli Sic! stroje tohoto druhu naíím odbíratelĎm posky-tova- ti

a sice za cenu až úžasné nízkou vzhledem ku obyčejné rené krámské
Drop-bea- d csbinct stroje prodávány Jou jednateli za $V5 hotové aneb za 175

na splátku My obstaráme naxím předplatitelfun "drop ht ad cabineť stroj I 'ok rok

Západu se zaručením úplné siokojunosti n vrácením penéz do třiceti dnů kdyi
by se nelíbil Jak následuje:

Stroj Drop-bea- d Cabinet Pokrok Západu Čís 5 s třemi

šuplíky po každé straně a jedním uprostřed $2600

Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky

uprostřed jak videtl jest na

Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním uprostřed $2400

OvSem že mimo "drop-lica- d cabinet" prodávat! budeme též nadále jako dotud
stroje obyčejné soustavy jakéž jsmo io minulá léta odbčratelum našim k jejich
úplné spokojenořti ohstarávxli a Mce stroj "Pokrok Západu" jak vidftti jest na
vyobrazení následujícím prodáváme za následující ceny

NAYSTi VÍTE 03IAHU ?
" v —
JenlU ano neMpomrfiU m guUvlil Ta tkviwt- -

něuflietiém hoetlnel hoUilo

x oivixrAčkv
rříhlc 1232 Jižní 13 ulice

Mimo vyu-řn- lihoviny doutníky obdtiíta ta
vetkerá pohodl! Jako v kaidéa bolela prvá tří-

dy Jídla připravovaná Jtoa div xppaoba ÍVekébo
I amerického Iloetfim venkova rínuje rt
svlaltui poEornoat a podobného pohodli Jako

'Jobna"ncajdoa nikdo

FR CUBA
Český právník

VE SCHUVLER - - NEBR

Vede právní pře při všech sou-

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobně

o všechny záležitosti mu svěřené

Referente: Bankovní dům F
Foldy Adresujte: Fr Cuba

Schuyler Neb

nejsíaríl £eský lékárník v Ntbrasce

tni lékárnu v Prague Neb

Je vždy čerstvě zásoben všemi do
roácímt hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olej íčky

fifá-viěk- y

prášky mastě pro různé bolesti

jako podlom (fellonV mast pro otravu
krve začíuajfct v končetinách mastě
pro koflské boláky léky pro koňskou
kolíku různá mazání pro lidi i pro do
máci zvířata to vše připravuji dle

dlouholetých osvědčených zkušeností

Prostředky skoro okamžitě účinkující
proti píchání v uších proti rýmě pro
ti bolení zubů a Lolení hlavy mast

proti kuřím okim užívání pro játra
a ledviny Elexir pro zrněnu života u

ženských a kdo ví co jiných věcí
Tím mi ovšem zásoba léků vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor Dovolává

je se Vaší přízně doufám že v čas
potřeby navštívíte vždy

A MlfllNDU

Jednatel MUTCAL

Josei P- - Jttvot
LIKEpoJuruJici

apoletnoeti
n
v

New forWu Jodnu
tel pro táty lowu a Ňebraaku Mlaate ae
neb doplíte na JOH P PA LIK
iw Nortů liona NeB

PoMtnrejte wo

o llll0tlC110Ht
Hvýoli rodin

pHt tou pěním
u roxvH věnem u
fadu

10D1H a WOBLD

Jen vyplácl pojistná

prSvně a rychle

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKěT

Hledají se Jednatelé
k uloZeni novyrb tátxíri Vhodné pod-

mínky
Do plito o podrobnosti teaky neb angli-

cky na rrcbnino velitel

J C ItOOT
Sil SheelyBlock OMAHA NEB

Frank Doležal

FREMONT - NEBRASKA

Vyřizule veSkeré soudní a právní zále-
žitosti při vrchním aneb krajském soudu
v kterémkoliv okresu Maje dokladné
malosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve viech čátích státu 2HÍ

Iíuh xi Žižku
Kráané dva litografované obrazy

ÍHFerfatavujíc!
české velikány Huna a
ae pro spolkové a veřejné

míatnoati jako! i pro rodiny máme
nyní na akladé Prodáváme je obu po
$100 aneb co prémii k Pok Západu za
doplatek 50c Pokrok Západu

Omaha Neb

jest Z počátku toto ustanovení

bylo zachováváno a stavba prová-
děna prací denní pod přímým do-

zorem komise když však seznáno
že při spůsobu tomto slavba příliš
draho by přišla a Že uČinčný roz

počet o velký obnos překročen by

byl zadán zbytek stavby cestou
kontraktní A tím přestalo záro
veň placení mzdy uniové

Jakým způsobem mzda tam nyní
snížena poznati nejlépe na omít- -

kářích jímž platí se tam pouze 30

centů za hodinu kdežto omítkáři
unioví v městě našem pod 50 centů
za hodinu nepracují
— V neděli dopoledne dostavil

se na poštu mladý muž kterýž své

jméno co Ben Walters udal aby
se pozeptal zda nějaké dopisy
pro něho nedošly Klerk po pře-

hlédnutí zásylek oznámil mu že

jest tam několik dopisů pro Ben
Wilterse a když mladík na to pro-

hlásil Že tak jméno jeho správně
zní beze všech okolků mu je vy-

dal V pondělí dostavil se mladík

onen na poštu opět a to za tím

účelem aby vyměnil si peněžní po-
ukázku poštovní na jméno Ben

Wilterse znějící a když svědkem

jedním dokázal že osobou onou

skutečně jest byla mu částka $25

vyplacena TéhoŽ dne dostavil se
však na poštu jiný mladík kterýž
po dopisech na jméno Ben Wil-

terse došlých se dotazoval a kterýž
také dokázal že dopisy Waltersovy
vydané jemu nálc-Žel-y aže peníze

ony matkou zMilwaukee zaslány
mu byly Na základě popisu Wal-ters- e

bylo po podvodníku kterýž
podobností jmen ku spáchání pod-
vodu použil pátráno a on večer v

European hotelu na 13 a Dodge

vypátrán a zatčen Když zatčený
s polieistou ku schránce policejní
na 14 a Douglas došel zasadil
tomuto pojednou prudkou ránu
do prsou a než se překvapený po-

licista vzpamatoval a dechu po-

padnul byl milý pan Walters
ďávno již v prachu a v upomínku
na vzácnou svou osobu zanechal
na místě starý klobouk

— Ve středeční schůzi výstav-
ního řiditélstva uznáno za nutné

vypsati poslední splátku na upsané
akcie v obnosu 35 procent a sice

bude z obnosu tohoto 20 procent
splatným prvého února a zbývají-
cích 1 5 procent prvého března
Těm akcionářům kteří plný odnos

35 procent před prvním únorem

splatí povolena bude srážka v

obnosu jednoho procenta Zárov-

eň" usnešeno aby jednotliví čle-

nové řiditélstva postarali se o sko-lektová- ní

dlužných dosud peněz u

všech těch akcionářů kteří více

jak $100 upsali a kteří sp splátka-
mi svými dosud pozadu jsou

Zbytek zasedání věnován byl ro-

kování o otázce vodárenské a vý-

boru příslušnému Nařízeno do

příští schůze k nějakému dohodnutí
se společností vodární přijíti tak

aby záležitost dotyčná jednou již
ukončena býti mohla

— Velice důležitá pro město
naše zpráva došla ve středu — že

totiž nový president Union Pacific

dráhy Burt zamýšlí přesunovací
tratě doposud v Council Blufís

se nalézající do města našeho

přeložiti čímž by ovšem pak
Omaha ve skutečnosti počátkem i

koncem systému U P se stala

Zpráva tato způsobila nemalý po-

plach mezi obchodními kruhy v

sousedním městě kteréž z tohože

přešinovací tratě na druhé stra-

ně řeky Missouri se nalézaly a že

následkem toho značný počet

CABINET ČÍM

po každé strané a jedním

vyobrazení- - $2500
Šuplíkem na každé strané

Stroj 'Tokrok Západu" Čís 5

s S Supliky po každé straně
a jeduím uprostřed 13400

Tentýž stroj Čís 4 s 2 šuplí-

ky po kaJdé straně a jed-

ním dlouhým uprostřed Jak
viděti na vedlejším vyobra-
zení 12300

Tentýž stroj čís 3 s jedním

Šuplíkem po každé straně
a jedním uprostřed 12200

VSecliny tyto stroje jsou téže sou-

stavy a téhož dokonalého ae
stavení Rozdíl v ceně činí

pouze a jedině jen počet Sup
lfků Stroje dodáváme buď t
díeva ořechového — tmavé aneb
z dubového světlé dle přání

''X- -'
4-- m ksvssas

1

vloží se au čluňku a ixubVm zatáhnutím
jest samousazovacf totil vloilme-- Ji

se zdarma

vSem kdož stroje od nás kenpí Jest

'Č

Šicí stroj "Pokrok Zápalu" fi

V cené kteráž jest výše uvedená za stroje zahrnuto jest již
i předplatné na časopis na rok

Každý stroj opatřen Jest Českým i anglickým návodem k zacházeni s ním

VJecbny tyto stroje zholovrny
Jsou co Dejdbkladnčji zrtif n rní řc

meiloíky z nejlepMhoniiieriúlu a

íbou eleirantni úpravy Clunčk jest
nejnoviUího a nejjednoduiáíbo za
řízení tak zvanv samonavlékací Cívka
za koneonité tcstčluoek navlečen Jehla
pravým sposobem oo zi&bku teny usaai se bez jakckoiiv zvutttni pozornosu pou-
hým zastrčením sama do pravé polohy Každý stroj má též samočinný naviják a
všechny potřebné přístroje jako obrubovakv zapo&íváky sběráky atď ÚDlnou
sbírka v ohledné skřínce kteréž obdrži

Nevedeme obchod v liclr h utrnjícli a neprodávám } k vU! vfdílka Aoli jtoa stroK ktrtf
nabtilme Ipatof JU proto Jtn Se )u JacuiijH Jeduajle pata Jrn ve proepfcba a si(ma nallck

náležité úvaze oznámeno ve středu
rozhodnutí většiny komise kterým

protest oprávněným uznán a vy-

dání license Hopkinsovi odepře
no Slyšení ostatních protestů
kteréž z téže příčiny a téhož pra
mene podány byly odloženo do

příští schůze a to k vůli tomu an

žádný z obou demokratických
členů rady okresní totiž ani

Hoctor ani Hoíeldt přítomni neby-
li a tudíž v jednání podílu bráti
nemohli Slyšení toto ustanoveno

bylo na příští pondělí
— Ve středu kolem 8 hodiny

večerní přepaden byl na 24
' blíže

Pratt ulice C B Tower nezná
mým lupičem a o $95 na hotovosti
a bankovní poukázku v obnosu
$25 oloupen Tower jest ošetřo-

vatelem nemocných a vracel se od
lůžka jednoho nemocného k do
movu když tu proti němu pojed
nou neznámý muž vyskočil revol
verem přes hlavu jej uhodil a po
sražení k zemi kapsy mu zobracel
a vše co cenného si přisvojil
Policii dán byl dosti dobrý popis
lupiče vzdor tomu však nepodaři
lo se jí téhož dosud dopadnouti
— V úterý docíleno bylo spo-

jení klubu omažských maloobchod-
níků s klubem obchodníků okresu

Douglas a novému klubu dáno

jméno "Omaha Business Men's
Associatiou" Ve zvoleném

řiditelstvu zasedá též i p
Fr Vodička

íteniřl opatro jm tyto tro)e pHmo továrny sa butovtf a ca cesr tovární a uktrlms tím tak
polovici af t třetiny vjlihr kť-ri- i by plynout ta vdílek do kape etltnícb Jednatola a mtetBÍcll I

podumolck JediiatelS kteM vilcbtil rhii amul bU Živi a tnuli proto vydílávaU

Opakame co jeme svreba pravili:

ZarnČDjeméplnoa spokojenost a nabízíme

liže by shledali do SO duo ie by v Jakémkelir ohledn buď v dokonalosti
ublednostl prári neb v Čemkoliv Jiném nevyrevnal se nejlepílm stroj fiss
mfiie Jej do té doby kdykoli vrátili a ebdrií své penise aazpét
Kaldf a UcbU etrojá zamíen jeet na S roká a tica aarořuja m Se ]et aejnovt}!! soottavy

dobré sbotoven Be]oov(ilnil sdukooallml se Jde tak tise a lebce jak y kUrý ftroj JlU sála
a kterikullvik {át by ee oevfidtlla vadoon Jakymkollvik apaeobea a polima la se bode aabraaeaa
Zárnka BevxUboj se na pKatroJe ani na atd

Jiné stroje
Jellkoi BÍkteM odUratolá dávají k vili liei tV4-no-

levTiělIina etrojftm ]ak jiná Caeoptey poeky
ta]! tnailme M i Um vyboviU a aabíalasa vbornf

zdokonalený stroj SingeravZ:?1ZZ
"Pokriik Zipads" ca niabdujld velmi Uvaá cny:
fis 8 s 3 Supliky $16 fis 4 s S supliky $17 i ís 5 m 7 iapl $18

V tto eeni cebroatn Je ovlem Ul jíl předplatíte1 na Fokrok Zipada a Eolbovaa Asaerlckosv
X tímto troj&a dU návody nemáme

Adreaajte Jfcdnodol:

P0XR0K ZÁPADU OMAHA RED


