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hradně jen na bedrách matky
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— Starý vysloužilec R C

Hartley dostal se minulého týdne
do nesnází Zastavil totiž veteš
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v našem zavoau ac jsme

byli vždy v popředí jsme nyní na stanovisku ještě výhodněj-

ším nežli jindy Máme obuvní obchod pro lid Přineste

$S50
do našeho obchodu řekněte prodavači obuvi že chcete "nej-lep- ší

obuv v domě" Jestli vám neukáže lepší střevíce nežli

kterýkoliv obchod jiný prodává za I300 pak máte příčinu

pochybovat! o pravdivosti oznámek
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v chrámu pint sv Václava
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- FRANK A PINI SWOBODA

Botpodár May

SI?

Všimnuli jste si pozoruhod--

ného vývoje prodeje obuvi za

poslední měsíce? Obchod

vzrůstá avšak po vyšetření

všech výhodných koupí shle-

dáte že žádná z nich nevy-

rovná se těm které nabízíme
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SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ KU SŇATKU

nem populistou který vsak u ko-

misaře Hoctora jest osobou nežá-

doucí a proto také učiněn prý bu-

de pokus o nahražení jej drem

Vau Campem též populistou S

tím však nesouhlasí komisař Con-noll- y

kterýž jest přítelem prvněj-šíh- o

a proto také zajímavý zápas
očekávali možno V zápase tom-

to rozhodovat! budou republikán-
ští členové rady Ostrom a Harte
kteří jinak v menšině jsou
— Jak se oznamuje zamýšlí

okresní komisaři zakročili soudně

proti městu našemu za účelem

konečného zúčtování mezi okre

sem a městem za stravování včz&ů

městských ve vězení okresním

Zúčtování toto nebylo provedeno
již za posledních 10 roků a okres-

ní komisaři tvrdí že město okresu
více než $16000 za stravování
vězSů těchto dluží Město na

proti tomu tvrdí že pakli skuteč-

ně k soudu podobnému dojde

podá si proti okresu protiúčty na

Částku daleko větší a sice požado- -

vati prý může za dlouhou řadu
let poplatky za zatčení provedená
policií naší v případech státních
k nimž prý právě tak jako šerif

oprávněna jest
— O samovraždu podřezáním

si krku a tepen na rukou pokusil
se ve čtvrtek k večeru na 42 a

Howard ul A R Gludy pochá
zející z Burlington la Týž
vzdor pilnému hledání práci si na- -

leznouti nemohl ČímŽ zmaláťněl

tou měrou že k samovraždě se

odhodlal Týž podříznul si krk

kapesním nožíkem rána však ne-

byla dosti hlubokou aby životu

jeho konec učinila a proto podře
zával si tepnu na levé ruce Když
nožík dosti hluboko nezajížděl

postavil se dle výpovědí několika

svědků na jednu nohu a o pode-
šev nožík si brousil načež znovu

do děsné práce se pustil Ti kdož

jej viděli neměli tolik odvahy

aby nůž z rukou mu vyrvali a mí-

sto toho telefonovali pro policii
která se vší možnou rychlostí na
místo se dostavila a do presbyte-
riánské nemocnice jej dopravila
Při prohlídce v nemocnici zjiště
no že mimo podřezaní krku a

tepny na ruce Gludy třikráte do

podbříší se bodnul

— Kťrá mouka ie jest jlepiliNu Wilberská Zwonlčka a Aksami
tů To se vaisf

— Nejvyšším soudem státním

vyškrtnuta byla minulého týdne
ze zápisek soudních celá odpověď
mostského návladního Connella v

případě policejní a požární kómi

se kterouž jak známo nejvyššf
návladní státní sesaditi si přeje a

sice stalo se tak z té příčiny an

nalézají se v ní celé odstavce

kteréž pro soud urážlivými a sni

žujícími jsou Návladní násled-

kem toho podá odpověď novou- - z

kteréž závadná místa dotyčná vy

puštěna budou a o téže v příštím
zasedání nejvyššího soudu dne 5

června jednáno bude

— Řiditel censu druhého okres-

ního distriktu D H Wbeeler
oznámil v pátek jmenování sběra
telů censu v jedaotiivých distri
ktech a mezi 104 sběrateli v městě

našem shledáváme se s třemi Ce

chy a sice jsou to: Frank Svobo

da Josef Michal a Jan Cech

_ pkjií nedělí bude uspořádá
no divadelní představení v síni p
I Hrocha a sice bude sehrána

_ st

sensacnf hra "Člověk bestie ' —

Úlohu odsouzence sehraje pan B

Ludvík který opět jednou po del
ší dobi vystoupí
— Zvláštní rozsudek vynesen

byl v pátek v soudě spolkovém
Zakládal se na zřejmém znění zá

kona a jak porota tak i soudce

litovali že vůči tomuto rozsudek

jiný nemožným byl Vynesen byl
v případě paní A J Thompsono- -

vé proti dráze Chicago Milwau

kee & St Paul a Armour Packing
Co o náhradu za život 1 jetého
jediného jejího syna kterýž v

ledna 1898 nedbalostí zřízenců o

život přišel Při výslechu svěd

ků vyšlo na jevo že manžel paní
Thompsonové tuto a rodinu opu-

stil anii by od té doby o sobi

slyšeti dal a tu ihned vyvstal zá

stupce obžalovaných společností
a Žádal by rozsudek ve prospěch
stran obžalovaných vynesen byl a

to na tom základě an prý paní
Thompsonová vůbec ani k podání
žaloby o právněnnu není Zákon
ve státu našem totiž zní tak že v

případech podobných pouze jen

nejbližŠÍ příbuzný k podání žalo-

by oprávněn jest a za takovéhoto

nejbližšfbo příbuzného považován

jest zákonear-pouz- e jen otec to

jest pokud otec živ jest a právo
toto výhradně jen jemn přináleží
byf by i od roďioy odloučen byl
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dostavilo jen 10 do schůze neděl-

ní Proto bylo od ustavení se

spolku upuštěno a další schůze

svolána bude na sobotu 2 června
večer do místnosti p Klepetky v

Prague hotelu Komu tedy zále-

ží na založení spolku podobného
nechť se do příští této schůze do-

staví

— V sobotu odbývána demo

kratickým výborem okresním schů-

ze v níž jmenovány delegace jak
do konvence státní tak i do kon-

vence kongresní v níž připravena
Jacksonian klubu pěkná porážka
neboť v obou případech dostal se
na každou z delegací jedině ten
koho tam demokracie okresní míti

chtěla Mezi delegáty do kon-

vence kongresní nalézá se krajan
Jan Žaloudek a mezi delegáty do
konvence státní Adam Sloup a

Jos PaouŠka

— Dnes zahájena bude práce v

novém pivovaru Metzově posta
veném na 5 a Leavenworth ul

přímo proti pivovaru starému a

tu dlužno doznati že pivovar
onen právem za jeden z nejdoko-nalejšíc- h

na celém západě považo-

vat! dlužno Při stavbě hleděno
totiž bylo k tomu by zařízení bylo

nejenom nejpraktičnějším ale 1

nejdokonalejším při čemž dbáno

pilní zkušeností v závodech ji-

ných nabytých a tu skutečnou

pýchou pro nás Čechy může býti
ta okolnost že pivovar postaven

přesně dle vzoru shořelého nyní
českého i pivovaru chicagského
"Atlas" s tou jedinkou výjimkou
že rozměry většími jsou Budova

jest rozměrů 152x260 stopách a

při výši 104' stop čítá sedm a ve

věži osm poschodí a vyžádala ná-

kladu téměř- - ř 200000 Jak již
uvedeno jest zařízení a tudíž i

stroje vesměs moderní těch nej- -

novějších vynálezů a pouze jen
nepatrná část zařízení z pivovaru
starého v novém použita bude

Pivovar zařízen jest na vaření
80000 sudů ročně Budova jest
úplně ohnivzdornou ve všech od
dílech j při zařízení vnitřním a
to jak při příčkách tak i při scho

dech tak že nebezpečí požáru na

tu nejmenší možnost sníženo jest
— Zvláště zamlouvá se při pro
hlídce pivovaru nového zařízení

sklepů a v ohledu tom žádný jiný
pivovar zdejší novému pivovaru
Metzovu se nevyrovná — Starého

pivovaru používáno bude k lahvo-vá- ní

piva a Částečně i co skladiště
— Doufáme že nový pivovar vy-

znamenávat: se bude i nadále va-

řením piva dobrého tak Se dosa-

vadní dobrá pověst ležáku Metzo-v- a

nejenom udržena ale i zlepšena

ještě bude

— V pondělí po 3 hodině ran
ní vypuknul z neznámé příčiny
oheS v restauraci čís 1312 Far
nam ulice a plameny byly přispě
chavšími - hasicí utlumeny" než

značnější škody spůsobiti mohly
Při požáru přišel k vážnému úra-

zu hasič Wm Waite a sice uho-

zen byl nešťastnou náhodou jed-

ním soudruhen svým do hlavy
sekerou tak prudceŽe z počátku o

životi jeho pochybováno Během

dne zjištěoo le rána není tak těž
kou jak za to se mělo a žádného

nebezpečí že ta nestává
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ttJáaá se v i &09-5- U jli 12 ul

a jižstrane města vlastní krajan

V F Kunol
Ušlo I244jilnl 13 ul

' KaJ-vitS- Í zásoby masa vSeho druhu

mk salámu šunek a vůbec všeho co

ai a tento spadá

ttry levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Fosné práce veřejné jsou již
v městě našem v plném proudu a

llavně dlažba jednotlivých ulic

pokračuje rychle ku předu Opra-

va dlažby severní 16 ulice jest

pi po východní straně dohotovena

a dlažba 22 ulice mezi Daven-po- rt

a California dokončena bude

tohoto týdne V těchto dnech

započato s kladením asíaltové

Šalby na ulicích Cass a Chicago
d 16V ku 22

— O samovraždu otrávením

pokosila se ve čtvrtek večer paní
Habel Crumesová bydlící v čísle

04 jižní 13 ulice Táž pohádala
se k vůli nějaké maličkosti se

svoo matkou s kterouž Žije od té

aloby čo muž ji opustil při čemž

losfilila se tou měrou že požitím
značné dávky atropinu životu

svému konec učiniti chtěla Při
volamá policie měla velkou práci
sjeJli kandidátku samovraždy k

polití protijedu přiměla -

— Fřeolav z Čech neb do Čech

vyjedná neb zásilky peněz vyřídí

ipokhlivě a svědomitě J Rosický

Spsarně Pokroku Západu tt
" uii jat minnle jsme oznámili

skončena byla stávka stavebních

truhlářů a tesařů avšak stávka

iSraiků v zdejších hoblovárnách

zaměstnaných trvá doposud Za-

městnavatelé zdráhají se totiž unii

znali a jak se podobá stanou se

v aoii tomto vítězi a to proto
poněvadž stávkáři dle všeho od

státních unií opuštěni byli Z

počátku usneseno že zastavena

hade práce všude kde by užíváno

frylo výrobků hoblo váren neumo-

vých leč usnesení toto bylo ve

čtvrtek odvoláno a místo toho

přijato nanesení kterýmž pouze
a prohlašuje že užito bude

všech čestných prostředků aby

koklovárny zdejší ku přijetí znám

ky snk)vé přiměny byly

— Hospodářská společnost

Douglas odbývala ve čtvrtek

adašav v níž učiněny byly prvé

přípravné kroky k o4bývání letoš-a- tl

výstavy okresní O výstavu
chizí se doposud pouze jen dvě

ambta a sice Benson a Benington
seodí se však že též i South

Omaha do zápasu tohoto vstoupí

_ Kasto kteréž výstavu dostati chce

rasi poskytnout! k odbývání vý

stavy bezplatně pozemek budovy
rzí 1 stie sro ccDVíe

— Nikdy připálený nikdy ný

aikdy tvrdý není ale

vITy lerstvý a chutný jest chléb

svatojanský a Čermáka ▼ lékárně

ijeEbra 45?

~ — Návladní okresní obdržel

čně v pátek zprávu kde pří--i
nalézá se bývalý tajný

Ckarles Chiniquy kterýž jak
zaámo jest hlavním svědkem

rsoti bývalým Členům rady školní

s Cplstnoati obžalovaným Týž
aattnie orv přítomně pro tedea

dicarikf velkoobchod grocérní v

TTVtlwl v místech kdež spojeni
fclrrahcké nemají a proto také

firTh mu doposud býtí dána

tětiva že- - přítomnost jeho zde

eaon jest Návladní doufá že

Cisiuy přijede do Omany během

tz š týdne tak ze bode se moct

ta 1 rIííení s obžalovanými bodle-t7f!iiroči- tL

_ Popokratická většina v radě

!rH komisar a-- jest si ve vla--

ii m~tp k vfih tomu poněvadž

hi ftemobou se shodnouti na

k lij aadíle líkafem okres- -

níku Jacob Rotholtzovi svůj starý
kufr za $2 00 a zapomenul přitom
vzít si z téhož své vyslouŽilecké
listiny bez nichž výslužné $& mě

síčně vyzvédnouti si nemůže Při
šel na to teprve nyní když pro

výslužné jiti chtěl když však u

žida se hlásil bylo mu oznámeno
že kufr jest již prodán an lhůta
na kterouž zastaven byl dávno

již prošla — Jelikož policie ve

vypátráni kufru neb aspofi nut- -'

ných pro něho listin nápomocnou
býtí mu nemohla obrátil se o vý

pomoc k úřadům spolkovým
— Do nemocnice sv Josefa do

praven byl v pátek večer Jos A

Flood bydlící na 5 a Pine ul a

o Životě jeho se pochybuje Flood

spadnul totiž při návratu z práce
s potahem svým s příkré stráně

při čemž mu lebka rozražena
— Dvanáctiletá Etta Adamso- -

va kteráž jak jsme oznámili pro
ukradení řno tetě své krajskému
soudu odkázána býti měla dostala1

se v sobotu na svobodu a to ná-

sledkem toho že žalobkyně se k

přelíčení nedostavila "

— Dne 5 června přibude Č S

D P Jednotě jejíž hlavní úřa

dovna nalézá se v Montgomery
Minn nové číslo a sice v Omaze

Bude uváděuo do jednoty co číslo

16 a bude to druhé Číslo v Neb- -

rasce lato jednota zrusta v po-

sledních dvou letech utěšeně a

nová čísla í noví členové se stále

hlásí To ovšem není kupodivu
jelikož jest řízena pečlivě svědo

mitě a opatrně tak že členům

nejlepších výhod při nejmenším

platu poskytuje
— Tsou časy lepší aneb nejsou?

Časopisy popokratické dovozují
že není lépe než bylo a za důvod

uvádějí četné strajky Však zprá-

vy v jejich vlastních sloupcích
často svědčí o jiném Tak ku př

psal zdejší World-Heral- d minulý

pátek: Soudy mají potíž nalézti

porotce kteří by chtěli sloužiti

za $200 denně Při počátku ny-

nější lhůty bylo povoláno 150

osob na porotu na 3 týdny
- Před

týdnem dalších 20 osob muselo

být povoláno a teď vydán rozkaz

na dalších 50 kteří mají dostaviťi

se příští týden Skoro všichni z

povolaných prohlašují že mají
mnoho práce a vydělávají více

než laoo denně

— Naši čtenáři dojista s potě
šením zví že pan V L Vodička

otevřel kancelář pro obchod po-

zemkový a pojišťovací a sice v

Čísle 313 jižní 13 ulice blíže Far
aaaa Kdokoliv má nějaký maje-

tek na prodej aneb chce majetek

koupiti může se jako vždy s dů-

věrou k němu obrátiti Mimo-

chodem dovolujeme si upozorniti
že nebyla nikdy lepší doba nežli

nynější pro každého kdo buď si

chce domov zajistiti aneb peníze

jistě uložiti Až ' do loňska ceny

majetku buď stály aneb klesaly

LoSským rokem dostali jsme se v

klesání cen majetkových ke dnu a

tímto rokem počíná ponenáhlé

stoupání a lepšení se cen Kdo

to zkoušel ví že letos již nelze

koupiti majetek za ty samé ceny
za které byl ku koupi loni že

držitelé majetka již požadují ceny
trochu zvýšené Letošní rok jest

počátkem lepšení se cen majetko-

vých a naskytují se právě ty samé

příležitosti jako byly před 20 neb

22 lety Kdo posud nemá domo-

va ten učiní dobře když se ohlí-

žet! bude aby i nějaký zabezpe-
čil - aěbvť - ták kvač jako letos

nebude lze koupiti majetek nikdy
více
— Dr A P Johnston zubní

lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovějšími
a nejdokonalejšími nástroji a zaří-

zením Zuby trhá úplni bez
bolestí tf
— V sobotu k večeru přišel

blíže 18 a William uL o život

šestiletý Edwin Schaefer Týl si
hrál při trati U P dráhy v mí-

stech kdež pražce železniční na

kupě narovnány byly kdyi tu po-

jednou tato se sessula a nebohý
hošík pod pražci zasypán Jedin-

kou svědkyní neštěstí byla malá

sestřička jeho a než pomoc jí při-
volaná se dostavila byl nebohý
hošík již mrtvolou

— Na minulou neděli odpole-
dne svolána byla schůze občanů

svobodomyslných do Sokolovny

aby byl založen spolek ku hájení
a šíření zásad svobodomyslných
Dtív kolovaly úpisnl listiny tu
sbíráni podpisů - těchil se zata-
žením spolku podobného souhlasí
a sebráno bylo na listiny ty asi 40

podpisů avšak z podepsaných se

U "

ÚMRTÍ A

- Hlubokým žalem sklíčena oznamuj! tímto svým přátelům a známým

zdrcujídí zprávu íe milovaný manžel m5J
-

Frttnlc Tflle6iiíli
rozlmířll m m #m iotn)( npntf? řt v mladém dosud v?ka S9 roků s

jednoho mřííce V zármutku mne zattibnuv&fm nemohu opomenout! vzdáti

gvé noJsrdečnéJIí díky za četné projevy aouitraall mi prokáaané Jakož l ta
úíatt břhem nemoci mého manžela Olavní dík platil Jeho rodiíům panu

a paní Skoumalovi a pí Langové za ilužby Uhern ntoiocl mu prukíínué
Dále nechť přijmou dík pí J Vaikofá pí KreJčováKlub BozkoS Hayden

t Broa Sbor Boleslava č 60 J Č D Loži Svornost a Baner P of A

Josef VaSku a paní Langová xa darované skvostné kvítiny a věnce jimiž

rakev zesnulého ozdobili Dále nechť přijme dík pan Josef Buňata za akva

útěchy v domě smutku jakoi i vSicbni kdož ae pohřbu súřaitnili

Hermina Jablefnlk
truchlící manželka

Velký prodej střevíci
Naše oddělení obuvní jest mimo pochybnost největším

na západě Příčina že tak zrostlo Jest proto ie poskytuje-
me neustále obdivuhodné výhody a máme obuv právě tako-

vou jakou potřebujete
'

Tento týden nabízíme zvláštní výhody při koupi střeví-c- o

pro každébo-muž- e ženy i dítky

Koupivie několik velkých zásob z různých továren kte-

réž vyprodaly velkou srážkou jsme připraveni poskytnout!
Vám při koupi výhody jako nikdy dříve Přijďte a vybeřte
si z této ohromné zásoby a buďte ujištěni Že ušetříte mnoho

peněz při každé koupi Mějte též na paměti Že každý pár
střevíců koupený v Boston Store jest dobrým zbožím v kaž-

dém ohledu jinak by se mezi naší obuví nenalézal Máme

obuv í pro takové kterým jest těžko jinde nalézti obuv jež

by jim "padla"
_
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