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16 Pokrok Západu
— Na výstavišti zamississirmZ NAŠEHO MĚSTA Dr L H SIXTAském v minulých dnech přestalo se Pokrok Jan Vln

na práci venkovní téměř úplně--Z- a měsíc leden obnášely
příjmy zdejší úřadovny pro vybí

pracovati a to následkem panující
tuhé zimy Tím není však řeče wsmm semlraní vnitrozemníchdaní 1189848 SCHUYLEH NE UKno že na výstavišti přestalo se

' Tíárna r llollmanove hlinkupracovat! vůbec neboť stavba
04 prou I9388036 v témŽe mě
síci toku loňského — Příiniv úřa V liruMm powliudivelké většiny budov již tou měrou

pokročila že žádná nesnáze dodovny té v prvých šesti měsících
bažného roku úřadního obnákly NAVŠTÍVÍTE OMAHUř Istavivší se zimou nespňsobenaa za —to s úsilím dvojnásobným na úpra
66oooo což jest téměřol40

000 více než obnášel příjem v Jtl! ano nreanoiiMIte oiuvltl kvrwťvě vnitřní pracováno Stavba bu
lieinhtvném Bnottnrl a tmtelu

dovy hornické byla úplně již doho
temže období roku předchozího
— V úterý po 2 hodině odpo

lední zničena by la' požárem dřevě
t o:vjjtAčiiLvtovena a palác detýčný správou

výstavní co úplně hotový již při T Ul 1232 jižní 13 ulire
nášindačís 131 8 Doudas ul v jat Náklad na stavbu pokud

týče se to práce tesařské obnášel
Mimo vftt-cu- llhovtn a doutníky oMrziU laníž "Jimova" restaurace se nalé

rttkni pohrnul jako kkldém hotelu oni tři--

zala a plameny rozšířily se 1 na 527175 a budova pojištěna jest

jestli chcete výtisk našeho nového jarního

katalogu měli byste nám raději zaslati jmeno avé

k registrování dnes Kdo přijde uejdřív jet nej-

dřív obsloužen Ačkoliv tiskneme tohoto katalogu
sedmdesát pět tisíc výtisků nevytrvaly nám nikdy

po celou sézonu Minulý podzim museli jsme skla-má- ti

skoro tisíc přihlásivších se Katalogy tyto jsou

nyní v rukou tiskařů budou však hotovy k zásilce

v několika dnech Obsahují obyčejné množství

vzorků za obyčejné nízké ceny a neobyčejným (při

katalogách) přilnutím k úplné zřejmé pravdě Ať

již se vám katalog po obdržení líbí neb ne aneb

jestli budou se vám líbiti ceny a jestli tyto budou

pro vás znamenati úsporu peněz — o tom musíte

rozhodnout! vy VŠe to si přejeme jest abyste
si proň dopsali Jnes Až jej obdržíte můžete jej
třeba zahoditi coŽ však neučiníte

dy JilU flpmtoína jtoo dh Kpunobu
I amerického Hiwl&m venkov vtnoje !na 80 procent skutečné své cenysousední dřevěnou jednopatrovou

budovu v níž již po dlouhá leta vltítnl poKornuat podobného imbodlt Jako
Strojovna jest též témfir úplně a Joba nenajdou nlkcK
dohotovena a íak se oznamujekrejčovský obchod krajana J II

Fliegela se nalézal a zásoby téhož bude v ní moci již v příštích desíti
dnech s umísťováním výstavek za FR CUBAznačně poškozeny Požár spůso-be-n

byl výbuchem gasolinové sví počato býti Práce na budově
tilny kteréž k ohřívání kávy pou paláce průmyslového pokračuje Český pkávxík

rychle ku předu a totéž platí i ožíváno a jíž jeden ze zřízenců ze
dveří na dvorek vyhodil Tam VE SCHUYLER - NEBRpaláci rolnickém na kterémž již

pouze něco málo omítky k umívšak na neštěstí bylo plno dříví
an dřevěný přístavek zřizován tam
byl následkem čehož ovšem ola- -

Vede právní pře při všech soustění zbývá Konstrukce paláce
dech v kterékoliv části státu a pouměleckého též rychle pokračuje1

meny rychle se rozmohly Mimo 'ďslouží právní radou ve všech přííu předu a zapotřeby lest pouze ♦♦♦♦♦
padech Pečuje bedlivě a osobnějen několik málo teplejších dnů
o všechny záležitosti mu svěřenéby omítka umístěna bytí mohla
Referente: Bankovní dňm FNa stavbě paláce spolkového pra v

Foldy Adresujte: Fr Cubacuje se též s dvojnásobnou rychlo-
stí tak že není nejmenší pochyb lodporujto (lomíí('í pruiiiywlSchuyler Neb
nosti již o tom že taky i tato bu
dova zavčas dokončena bude

— V úterý večer zatčen byl
nejitaril ieský lékárník v Nebrasctíiev Roscoe H Kline z Lincoln

má lékárnu v Prague Nebco osoba podezřelá a na stanici
Je laeioějHÍ ěistaí
a siliiřjU nežil

kterákoli sempolicejní za mřížemi ponachán t 1 11- -? ss=ii 'rvojiiiir
proto prý aby policie času nabyla Je vždy čerstvě zásoben všemi do

mácími hojivými iirostředkv lívlínvk podání proti němu Žaloby váž
— llotovtná (idkvěty kořínky kapky olejíěky áťánější a sice pro zamýšlené ukrade

restaurace zničen byl požárem 1

sousední tabáčnický obchod C V

Niemana jehožto zásoby podobně
jak v obchodě Fliegelově značně

poškozeny

— NejvyŠŠím soudem státním

vydán byl ve středu rozsudek v

záležitostí dluhopisu v městě na-

šem při poslední volbě odhlasova-

ných a to jak dluhopisů v zájmu
výstavy tak i dluhopisů kteréž

určeny jsou na vyplacení rozsud-

ku vydaných proti okresu našemu
následkem rozprodeje bývalé chu-dobins-

ké

farmy a sice vypadnul
rozsudek tak jak hned z předu
okresní návladní i nejvyŠší

ná-vlad- ní

státní předzvídal —

prohlášeno totiž odhlasování
obou dluhopisů úplně správným a

zákonnitým S uznáním zákon-nitos- ti

obojích dluhopisů vydán
zároveň rozkaz kterým auditoru
státnímu registrování obojích dlu-

hopisů nařizováno jest
— Ve středu dopoledne utefnul

v jezírku v Seymour parku C C

Sawyer zaměstnaný tam řezáním
ledu pro Cudahy Packřag Comp

vičky prásky mastě uro různé bolestiní děcka Zatčení stalo se ná American Chicory Co - Omaha Nebjako podlom (fellon) mast pro otravusledkem telefonické zprávy z ho
srve začínající v Končetinách mastě!stince Fraňkova kterýmž žádáno
pro koňské boláky léky pro koflskou l--S Ptejte se vždy gvého groceristy po Flag Brand cikorii s praporem

vyslání policajtů ku zatčení koliku rňzná mazáni pro lidi i pro do
muže kterýž snaží se prý přimlu- - mácí zvířata to vše připravuji dle
viti izletou Annu Popprovou k dlouholetých osvědčených rkuSeností

rroitredky skoro okamžité účinkujícíopuštění domova Po zatčení
proti pícháni v uších proti rfrně proKlíne-- a zatčen hned na to Anton
ti bolení xubfi a lolení hlavy mnat

Dragoun na obvinění že prvněj- -
proti kuřím okdrn užívání pro játrašímu v odluzováí děcka nápomoc a ledviny Elexir pro tměnu života u

ným byl Dragoun tvrdí že Kline ženských a kdo ví co jiných vřcí
přišel k němd když v hostinci v Tfm mi ovšem zásoba léků vzrostla

karty hrál a že nabídl mu {2 když tak že mohu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor Dovoláváby věci tak zaříditi mohl aby
je se Vaší přízně doufám in v časděvče ono za své přijmouti mohl
potřeby navuivite vždyNa základě nabídky této odebralTyž zaměstnán tam byl od rána a

když pro velký mráz další práce ftfnprý se k babičce dívky a líčil ji
nemožnou téměř byla nařízeno jak výhodným pro děvče by to

MUTUAL rt f čUti jest základem ~"mi

IIKf V zdraví VyrážkyiU- - 3I Jouunavenotopa- -

dílovedoucímu zastavení práce í

všichni z ledu se odebrali Spolu
IKillárulI'! n

tepli- - Pal á
bylo kdyby nabídka reverendova

přijata byla leč stařena nechtěla

prý o tom slyšeti tvrdíc že děvče
ixitef niwtl v

iot iabot pohlavní nemoci 3UM pro Uty lowu Ntbraku lilaM m

g: A rC natuzní chra-aC- I

II [i --J f_ pot bolesti na
JST ~

"fc"prouzáduch tá-¥- Z

nSt chřipku nemoci plic vyléčí

SETEUŮV BALSAM pro plíee

j£= as a 50 ct

dělníci jsou jistými že Sawyer s
nimi se vrátil když však oběd na kožní choroby odtraninb dopluta na jos V fA ItK

iw Nonh Kt-u- ri Nb SETERLT ERTEČISTITEL 3dešel tu byl již pohřešován

když odpoledne po něm pátráno $100
mrtvola jeho v jezírku nalezena Pom tu re j to wo

pouličním prodejem snadno io
aŽ I12 týdně vydělati může Tírri-t- o

odmítnutím návrhu svého nedal
se však Kline zastraŠiti a zjistiv
od Dragouna kterou Školu děvče
navštěvuje odebral se tam roz-

mluvu s děvčetem si vyžádal a

Sawyer byl teprve dvacet roků BOLESTI 'mI-- óI
známkou chorobr ledvin Ob- - 3

o liidoitenoHtstarým a v městě neměl úplně

Hvý(?h rolin
"ypiyVadívkytrpíci nepra-aLL- I

1 1 videlnoslí niřťni
bTIotokefn labo{ obtížemi
vtřhotenutví po porodu a v tmi
nž života uznají za nejlcpři lék

SETERLT REGULÍTOK
ie takých nemocí $100

žádných příbuzných ani známých
Ve středu započato v soudn pHhlfluiM-iiir- a

k roxvitvenérao
znovu je k opuštění babičky vybí- -

lize močeni páleni rezavku ve- -

chnr choroby ledvin a meeftyře 3 !

vyléčí 3!
Severfir SilltcI ledrla a Jater 3 !

síni číslo 3 s výslechem svědků v nzelleč opětně marně Kline stíhán
případu exmayora Broatche proti bude na základě zákona státního 75c a $125
mayoru Mooresovi v němž jak EN tVmSám hájí se tím že prý při pře
známo o to se jedná který z nich mlouvání děcka čisté úmysly cho

val a otcovsky o ně starati se zazda Broatch či Mooresk zastáván lení Trplici pojUtné

ipravni a rycvhleúřadu mayora města našeho jest

fioiettné zoubkováni horkot(bo-- :

PSOTNIIíBiB
pokoj odstraní

SEVEItCr TIŠITEL DÉTf :

Utiší uspi a vyléčí dětt

myslel

Dobrým měřítkem zdraví jett

f III IX tiíllu Kdo trPs
I fl II I neziživnotSalabo

tlí po nemoci teš-lot- tí

toho uzdraví

Kererova ŽAlndeěni Hořká
ěistě bylinný lék

50c a $100

— Ve středu zatčení hvli dva JEDNÁNÍ V ftEČI ČESKÉoprávněn a sice skládáno jest svě
dectví před referentem E I Cle hošíci Ed Weinquist a íos Čado
mentsem z Ord Neb kterýž k Hledají se jednatelinič pro ukradení několika plechoúčeli tomuto nej vyšším soudem k itUiiaol notfcb UiMirft Vfhnónt podvek zavařenin z nakládárny Cuda

inioajr iřfnv zácpu nepraví ŽZtstátním jmenován byl Broatch VLASY huité jemné
lesklé dodávajíhy ho a v soudě policejním odsou-

jak známo kontestuje zvolení
'

cky oa rrcljuibo velitelezeni za to k pokutě $1 každý a k
Mooresovo na tom základě že prý zaplacení útrat H0Š1 omlouvali J C ROUT

Slt 8hecljrBlx-- OMAHA EBtýž v čase volby volitebným nebyl

delnoíl stoliceYrilII ibolettl kolem pa-

tu nadýmáni vyléčí úplni

SETER6TY PILULKT

prt játra

Jjc

obličeji tUj Chcete-l- l ti je ta-

kovými učinili a udrieti nalez-net- e

nejlrpáim lékem

SETEBŮT SILITEL TLASt'

5oc )ioo

se před soudcem tím že prý viděli
an peníze veřejné v Čase kdy starší zaměstn ance dčlati totéž a

že pokušení ono bylo pro ně pífliŠ
úřad zápisníka soudu krajského

Frank Doležalzastával zpronevěřil což prý sám
silným než aby mu odolati mohli

doznal tím že po svém již zvolení
Severova Zlatá mast na oči

odstraní kaidy zančt oči 25c

Severova Mast proti svrabu a
▼yraZeninám vžd pomfiie 50c

Or Chas Roseuater tW Zrláštní leky za 300f poŠIete-- ll popit nemoci 3fFREMONT NEBRASKA

česk- - lólcaf
Vrřimlfl Te&keré nndn( a nrivní táU

xi t ř : — ~- - I CT F SEVERA

B "Cafc" CEDAR RAPIDO IOVA

zhoíu pn TrcuniinsDeD krajíkím soudu
v kterémkoliv okrr-s- u Msje dnklsdnófflpe: 222 Bee Illdř roh 17 ul

rarnam Jelefun 604 enwoiti prav nsbizl sluřeb svých ct
arajsnnm ve vmeu rštlcň stíitu 21 tř

ze zadržených peněz % 18 18 93 do
fondu školního splatil a s okre-

sem vyrovnati se hleděl Dopole-
dne stráveno řečmi právníků a v
zasedání odpoledním povolán za

prvého svědka nynější zápisník
soudu krajského Frank kterýž
svědčil o tom mnoho-l- i peněz při
nastoupení úřadu Mooresem pře-
dáno mu bylo Druhým svědkem

byl James Ruane po několik roků
okresem co kněhvedoucí zaměstna-
ný a svědectví jeho obra zovalo se
na prohlídku kněh Mooresových
okresními komisary nařízenou

Obydlí: 2417 Jones vllvt roh VAí

iiiiiiiiiiuiiíauiiuaiaiiiiiaiaiiiiiiuuiaiiii[aíiatiuiv ELKÝZISKVDRUBEŽI
NÁS VKfrKÝ l riíi

Veimíle kiru na Laavenwortb ul

Telefon J217
rt UU ir4iika h Tjřvrilu] rífi Hto- -

OMAHA NEBR Předplácejte nav

Hospodáře"T nlú(loJSi kníhat barvotUkrOb
fiuj irs UnTch illitHtrau-- í ala

ti- -

Í5T Píedpláceite na "KnihoTnu t&TW? pÍT"J?ni
Jak

Jediný £k rolakk immpH Spoleaýck SUteck
VrtAmerickou" tou il ÍW rJni " eJoai UALbCHFK Jll tmu 1151

Předplatné! - - Ročné $100 Do Čech IlSOw ~ -- 1 urrkiiu


