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3ABCHODNÍ názory a jasná a prozíravá mysl řídí

etFovfrA rhr-tnArn- r mnul Ahiti npi

lepších zájmů svých zákazníků a zároveB musí včděti do

jaké míry cenu snížiti může Jsme bedlivými toho abychom
' nevyvolali nadějí větších než splnit! můžeme Přijďte
k nám a budete uspokojeni co do ceny i co do jakkosti a

seznáte způsob jakýmž obor náš obuvní vedeme

Máme zásobu

ženských letních botek]
po dolaru padesáti centech pár

jež nikde jinde za tu cenu nedostanete

dcery a po delším hledání konečně

i manžel její který právě as v ten

Čas meškal na nádraží s vyslancem

boerským Wessellsem načež od

vezena neDona pani v amouianci

policejní do rodinné residence

kdež v 8:50 aniž by byla vědomi

nabyla ducha vypustila Pohřeb

odbýván bude zítra odpoledne a

zajisté bude soudě dle obliby

jakéž zemřelá i manžel její ve

všech vrstvách obecenstva našeho

se těšili jedním z těch největších
v městě našem odbývaných

— Hledá se dobrý řeznický po
mocník který se vyzná dobře v

sekání masa Hlaste se u V F
Kuncla na jižní 13 ul

— V pondělí o 2 hod ranní

vypuknul z příčin neznámých po-

žár v Goldsmithově půjčovně koni

na 15 „ a Grace ul a rozšířil se
takou prudkostí že na zachránění

budovy ani pomyšleni nebylo
Uhořeli 4 koně a způsobená škoda

{4300 přesahuje

Pokrok Juna II

D

BOTKY

Zprávy spolkové

Těl Jed Sokol

Příští čtvrtek dne 14 června

jest půlletní schůze Důležité jed-

nání přítomnost všech žádoucna

J Janák tajemník

XJlxli! Ulili!
Nabízím ct svým krajantm nejlepit

tvrdé a tnfkí uhlí xa ceny nejniui
eiaté přesáté a 2000 lib Dovižka rychlá

I LEVÍ 715 So 18th St
TELiroN vns

Nale celi ziaoba bot a atfevlcfl muai vy
prodaná býti v šedesáti dnech Vyplatí te vám

přijití k nim a koupltl 1 střevíce aneb boty
nyní nei ae budeme atibovatl do íUla

lase Jlíní 13 ulloe
Malé dámnká itfevloe mající cenu li00 al

$300 prodáváme poutě aa w centa a ni které
len ta SO centu

v Hsle ioj pint 16 ulice

Ant SílcU Sc Co

Roh 16

&

3bš Dodge ul

plné] proudu

Ovocné rosoly sklenice po 8

Japanská rýže B po 5c
Topioc? K) po 5c
Ananas plechovka 20ctováxac
Importované sardinky v oleji
po 7#c

Kakao krabička po
' 10c

Polévkové extrakty jedna plech-
ovka pro 6 osob 9c

Extrakty citrónové vanilkové ja-

hodové atd po i}4c
Nové kaliíornské švestky velké

B po 8#c
Nové kaliíornské švestky pro-

střední fi po 5c

Nové kalifornské švěštky malé 1b

po 3#c
Nové křížaly lb po gc

Java a Mocha káva ib 20c

Golden Rio káva ft '
15c

Rio a Santos káva lb tajíc
Japanský čaj fi) 35c

bedlivě se vyřizují

cem Dickinsonem s projednává-
ním Žádosti nejvyššího návladního
o vydání rozkazu soudního jímž
by zdejšímu ledařskému trustu
městě a okresu obchodování zaká
záno bylo a hlavním svědkem dne
toho byl E A Čudahy předseda
bývalé Seymour Lake Ice Co

kteráž zároveS s jinými trustem

vykoupena byla Ze svědectví

jeho zmínky zaslouží že obchod

vyprodaný cenil si na 8ooo a Že

zafi {15000 v akciích trustu do

stal a že dle svědectví jeho nalézají
se 1 zbývající dvě ledařské společ
nosti tak zvané "neodvislé" kte
ráž dosud o sobě tvrdily že

trustem ničeho společného nemají

— V radě unií stavebních ře

mesel nějak to vře a podobá se

tomu že těleso toto co nejdříve
se rozejde a že na dále jednati
budou jednotlivé unie úplně samo

statně bez ohledu na unie ostatní
Dosud oznámeno vystoupení z ra

dy uniemi zednickou a tesařskou

a unie olovníků též prý ke kroku

podobnému se chystá

— Do soboty skončilo práci
svou teprve b sběratelů censu a

sice provedenoi sčítání v distriktech

2 38 50 7a 73- - 87- - a 97

výsledek sčítání v distriktech těch

však oznámen nebyl an řiditelem

censu nařízeno že celkový výsle
dek teprve po skončení sčítání

oznámen býti má

Nikdy připálený nikdy ne

dokysaný nikdy tvrdý není ale

vždv čerstvý a chutný lest chléb

svatojanský u Čermáka v lékárně

13c libra 45?

— Ve schůzi Sboru zástupců

pro českou svobodomyslnou školu

minulého čtvrtka odbývaé podal

výbor následující zprávu o fioanč-ní-

výsledku divadla Chudá holka

Za vstupenky u vchodu strženo

{4655 Školáci prodali lístků za

{2550 Spolky a jednotlivci pro
dali vstupenek za {2625 Za

lístky u nálevny přijato {7430
Veškerý příjem tedy - obnášel

{17260 Vydáno bylo za hudbu

{15 ze síně {25 za nápoje a dout-

níku do nálevny {26 za potřeby k

divadlu {1050 a za práce tiskové

{750 Výdaje obnášely {84zbývá
čistý výtěžek {8860 Ku zprávě
té podotýká výbor Že jak mezi

žáky české školy tak mezi jednot
livci zbylo asi přes 20 lístků jež
dosud zúčtovny nebyly tak že se

neví bvlv-l- i prodány či nic Dále

pojednáno bylo o výletu dětském

který v neděli 8 července do

Spring Lake (Syndicat parku)

uspořádán bude k čemuž písemní
dovoleni majitelů parku toho před
loženo bylo Ujednáno nevybírati
žádné vstupné na výlet aniž tam

čepovati pivo Ku prodeji se za-

opatří ]ču uápojc necpejuč ZTUtZ

lina a nějaké zákusky což k ob-

starání svěřeno výboru pro výlet
jemuž výkonný výbor připojen byl
South-omažs- ký Sbor Zástupců
odbývá schůzi příští středy kanaŽ

se i výbor omažský dostaviti má

aby společně další podrobnosti k

výletu dojednal Páni učitelové
oznámili že k výletu připravují
dětské výstupy divadelní zpěvy
pochody a hry tak že program
bude velmi pestrý ti bohatý
— Klub obchodníků rozhodnul

se provésti samostatné sčítání

obyvatelstva v růrných cen sov-nic- h

distriktech za účelem pře-

svědčeni se o tom zda sčitatelé
censu správně práci svou vykona-
li Vzaty k tomu budou jednotlivé
distrikty v různých končinách mě-

sta a bude-l-i výsledek totožným
tu od zamýšleného samostatného
sčítání po celém městě se upustí
— V sobotu odbýváno býti

melo před krajským soudcem Ker
sorem slyšení o žádosti za vydání
soudního zákazu proti radě Školní
tak aby tato zamýšlenou stavbu
nové vyšší školy při zvýšeném vy
dání provésti nesměla bylo však
na Žádost zástupců rady Školní
na příští pondělí odloženo

— Peter Michaelson zažaloval
v sobotu Pabst Brewing Co na
náhradu {10000 za úraz jehož

prý poslední zimy ve službě a
vinou pivovaru onoho utrpěl —

Michaelson spravoval pro pivovar
onen hostinec na 6 a Pierce uL

a v zimě nařízeno mu bylo shá-

zeli se střechy sníh Sotva že
však na poslední příčel žebříku

vystoupil tento pod ním se zlomil
a on z výšky as 1 5 stop spadnul
Utrpěl při tom prý poranění ta-

kých že k další práci neschopným
se staL

— Di 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

tryovou a podobného jí humbukáře

"dra" Chadwicka povolaly Jeli-

kož v tomto odporu svém setrvaly
a lékaře městskými úřady tam vy
slaného vůbec ani do vnitř pustit
nechtěly bylo na obě dvě učiněno

u krajského Boudu oznámení že

na mysli chorými jsou a na paní
Langtry-ovo- u a na dra Chadwicka

vystaveny zatykače pro neoprávně
né provozování prakce lékařské

— NejvyŠŠÍm soudem státním
zvrácen byl ve čtvrtek rozsudek

krajského soudu našeho v případu
bývalého zápisníka soudu krajské
ho Albyn L Franka v kterémž

jednalo se o žádosti okresu o vy
dání rozkazu soudního jímž by
Frankovi nařízeno bylo složení
účtů z přijmutých poplatku soud-

ních Mimo zvrácení rozsudku
nařízeno zároveň soudem nejvýš
ším soudu krajskému by Žádosti
okresu vyhověl a rozkaz dotyčný
vydal Rozsudek tento je důležitý
tím že uznávána jest jím ústav
nost zákona jímž pro našeho

krajského zápisníka místo dřívěj
ších poplatků soudních pravidelný

plat v obnosu $5000 zaváděn jest
Poplatky soudní a příjmy úřadov-

ny po krytí vydání s vydržová
ním úřadovny spojeného připadat!
budou na dále pokladně okresní
kdežto dříve do kapsy zápisníka
plynuly

— Přeplav z Čech neb do Čech

objedná neb zásilky peněz vyřídí

spolehlivě a svědomitě J Rosický
v písárně Pokroku Západu tf

— Ve čtvrtek odpoledne jel
městem naším gen E S- - Otis

bývalý náš vrchní velitel na Fili-

pínách a na nádraží očekáván byl
všemi důstojníky k oddílu Miss-ourském- u

kterýž zde hlavní úřa-

dovnu má přináležejícími —

Zdržel se tu pouze několik minut

— V pátek skončilo vyučování
v naších Školách veřejných a při

příležitosti té odevzdány diplomy
132 Žákům a žákyním kteříž s

úspěchem vyšší školu vystudovali
Mezi vystudavanými nenalézal se

ani jediný žák český '

— Oznámili jsme již minule že
v krajském soudu zanajeno bylo
přelíčení s bývalým členem rady
školní Frank A Searsem pro
bůdlerství obžalovaným a právní
zástupci jeho snažili se jej z obža-

loby vysekati na základě chyb
technických podobně jako se to

již soudruhu jeho Cowiemu poda
řilo Hlavním svědkem byl tajný
Chinique kterýž sdělil že obžalo

vaný úplatek od něj přijmul a že

týž kontrakt zadati mu přislíbil
— V pátek byl výslech svědků

obou stran skončen a sice obmezi-l-a

se obhajoba téměř výhradně na
4 J- -l —

tuuvnui uusavauui uuuic pv--

věsti obžalovaného a patrně rrěly
důkazy tyto u poroty náležité

váhy neboť po 28hodinné poradě
vynesen v neděli o 4 hodině roz-

sudek jímž obžalovaný nevinným

prohlášen Návladní okresní pro-
hlásil že další obžaloby proti
soudruhům Searsovým Hessovi a

Ireymu nejspíše již vůbec ani k

projednání nepřijdou neboť proti
těmto nemá prý ani tak závažných
důkazů jakýchž proti Searsovi

měl a proto také vzhledem k osvo-

bozujícímu rozsudku tomuto na
usvědčení druhých ani pomyslili
nelze

— Klrrd mouka le jest nejlepíít
A'it Wilbtrxká Zwonlíka a Aksami'
ta To se vasf

— Zvláštní štěstí měl ve čtvrtek
k ránu James Green v stravním

jednom domě na 13 a Douglas uL

bydlící Týž nemoha kolem 2

bod ranní horkem usnouti posa
dil se do okna kdež skutečně též
usnul a ve spánku střemhlav z

druhého poschodí do přízemku
se sřítil Dopadnul na dvéře do

on be hnutí tam ležeti zůstat
Když k němu spoluspáči jeho při
spěchali soudili že mrtvým jest a

proto vůz policejní povolali Nežli

se však vůz dostavil Green se

probudil a protáhnul jako kdyby
býval právě to nejpohodlněji!
lůžko opustiL Zvláštní šťastnou
náhodou neutrpěl ani nejmenŠího
poraněni
— Bertha Libbecke známi po-lin- ii

co "omdlérajfcí Bertha"
uznána byla v pátek za pomatenou
na rozumu a poslána bude do blá-

zince ' Berta je chronickou zlo-

dějkou a krade jako straka kde

na co přijde a při tom mi tu vlast-

nost že při dopadnutí vždy omdlí
a pak hysterií zasažena jest Jak
zjištěno propuštěna byla teprve
pfed 6 mčsíci z blázince v Clarin-d- a

la co uzdraveni a učiněn
bude nyní pokus aby zpit Um

poslána byla

FOMHJ ZÁPADU

nVérá m ve tnámé

lékdrné fEm fiérmdka

v čísli 1266 jii IJ '„

bUU WiUiamt

kdež lze veškeré naSe záležitosti

vyřizovat!

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

uléiá se ví 609-51- 1 JU 12

MASNY KRÁM

na Jii Hrané mSata vlastni krajan

"V" F1 Kunci
NelvětM zásoby masa vSebo druhu

manek salámu íunek a vůbec všeho co
o? or tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Začíná to skoro dříve nežli

jsme očekávali Předpovídali jsme
voličům jestli budou voliti šmahem

pro republikánské navržence do
městské rady v minulé volbě že

toho budou litovati A už to za-

čalo Ve všeobecném fondu už

je prázdno jako by vymetl Máme

před sebou ještě více než půl roku

obecni správy ale slavná městská

rada byla s tím co bylo brzo

hotova Zákon sice praví že

každý radní je osobně zodpověd-

ným když by povoloval vydání
aa kteréž peníze v pokladně ne

jsou ale co pak si z toho dělají
tací páni radní kteří nic nemají?
Fro letošní rok byla uložena vyšší
da& nežli pro minulý a přece ila

než na půl roku Jak to

bude dále? Učinili jsme již zmínku
o tom že obnovena byla smlouva

s plynárnickou společností na
osvětlování za starých podmínek
ačkoliv je počet svítilen rozmno-

žen4 Ujišťují nás sice Že jest to
vše v pořádku že prý je všechno

dražší a tedy město dost dobře

při obnově pochodilo Může být
Však je--li tomu tak proč bylo

zapotřebí tak velkého spěchu?
Vždyť smlouva dosavadní nepro-

jde až se sklonkem tohoto roku

Darebácký kousek zlodějský pře-

kažen byl prozatím-
- avšak pouze

jen prozatím bedlivostí radního

Lobecka minulý týden Společnost

pouličních drah nyní opravuje
tratě a oahražuje koleje těžšími a

výbor městské rady jehož členem

je pan Hascall měl již připrave-
nou a schválenou předlohu dle
kteréž by obnova dláždění na kři-

žovatkách a mezí kolejemi placena
byla z městské pokladny Počítá
se že by to bylo stálo město jen
pět tisíc a tolik by byla ovšem

ušetřila společnost pouličních drah
Ovšem třeba by neušetřila plnou
sumc neboť jen tak zhola a zdar-

ma by třebas to nebylo prošlo
Jest to ale pouze jen illustrace k

tomu jaké hospodářství za nynější
městské rady mátne

— Chcete-l- i si pochutnat! na

výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na robu 16 a Williams
licí a poručte si sklenku pravého

ýžuňského Lepší nenajdete v ce-

lém městě 74tí
— Ve čtvrtek odpoledne odbý-- „

vána 1 byla : porada rady školní s

občany kteří o vydání zákazu

soudního proti zamýšlené stavbě
' nové vyšší školy požádali v níž

dojiti se mělo k jakémusi doroz-

umění tak aby zákaz dotyčný byl
odvolán leč bylo to marným
Ubcane ont promasiu co nejroz-

hodněji že jsou proti vynakládání
na stavba čistky větší než jaká
občanstvem k účeli tomu odhlaso-

vána byla a že nepřipustí aby
rada Školní práva tvá přestupo- -

— K vážnému
'
úrazu přišel ve

ítvrtek x rána J B Sedgwick bý-

valý správce radnice městské v č

910 jii 25 ave bydlící Týž
chystal se k jízdě do města sotva
že vlak do kočárku vsednul kůfi
něčeho se leknul a kočárkem prud-
ce trhnul následkem čehož tento
se převrhnul Sedgwick vyhozen
tak nešťastni Že hlavou na blízký

pařez narazil a v bezvědomí ležeti
zastal K nehodě té hodil se dr
Stone kterýž když viděl že po-

tulní vážným jest neboť krev z

notu i uší se řinula pomocí a ra-

dou tvou přispí ti chtěl leč man-fclk- a

a dcera k tomu svolení svého

a cíito Ukaře k raněnému

KOTULOU pod MnMMmpNtMOM

německých zaKonu
připravovaný wmoinmuif
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— Krajský zápisník Broadwell

prohlásil v sobotu že zachová se

v souhlase s rozhodnutím nejvyš-

šího soudu jímž prohlášen za

ústavní zákon kterýmž služné zá

pisníka místo dosavadního systé-rm- i

poplatkového na {5000 usta

noveno jest a zároveS prohlásil
že bude muset počet zaměstnanců
v úřadovně své zmenŠiti an prý

by při počtu dosavadním Sna něho
z placených poplatků dosti nezbý-

valo
— Kontraktor jemuž svěřena

byla přestavba staré pošty pro

vojenské úřadovny odboru miss-oufské-

oznámil že s prací svou

bude tohoto týdne hotov tak že

bude se moci již příštího pondělí
se stěhováním úřadoven z budovy

['Bee" zapoČíti
— V sobotu odpoledne odbý

vány kongresiálni konvence spoje-

ných stran íusionistických — de-

mokratické populistické a stříb-rařs- ko

republikánské - a výsledek
byl ten že proti nynějšímu po
slanci v kongresu Dave Mercer-ov- i

kterýž pro znovuzvolení re-

publikány postaven byl navržen

Edgar Howard z Papillion V

konvenci demokratické účastenství

bylo velice slabým neboť všeho

všudy pouze 27 delegátů zasedalo
ač k tomu více jak 100 jich opráv-

něno bylo a nominace Howardova

byla tu jednohlasnou V konvenci

populistické nebylo však jednání
tak svorným neboť delegace z

vlastního jeho okresu proti nomi
naci jeho hlasovala a také proti
jmenování jednohlasnému se opře
la Howard prošel tu pouze jen
48 hlasem proti 42 hlasu

jež pro omažského radního C O

Lobecka vrženy byly V konvenci

stříbrařských republikánů měl

Lobeck z počátku většinu když
však konečně oznámeno Že demo-

kraté i populisté na Howardovi se

dohodli tu konvence vidouc že

boj v zájmu prvnějšího marným

pyl - tě na jriowardnvi se

usjednotila a tak nominace jeho
tříkruhovým cirkusem jednohlas
nou učiněna

— Osudné neštěstí kteréž za

oběť život manželky našeho may- -

ora Frank E Moorse sobě vyzá
dalo událo se v sobotu o 6 hod
večerní na 10 a Hickory ul Paní
Moorsová v průvodu paní Mackay--

ové a dcerušky téže ztrávila od

poledne v River-vie- w parku kdež
dcerou její učitelkou to jedné

nedělní školy pro Žáky a žákyně
téže picnic pořádán byl a kolem 6

hod vydala se na cestu k domovu

Když povoz k nemocnici sv Jose- -

a přijížděl splašil se následkem
zlomení nápravy potah dr Portera

kterýž při tom z kočáru vyhozen a

ruku a nohu si zlámal a koně od

rozbitého vozu se odtrhnuvší v

divokém letu svém vrazili do ko
čáru paní Moorsové což za ná

sledek mělo Že I koně tohoto

povozu se splašili a po 10 ulici

jako vichr uháněli Když koněk
10 a Hickory ul se blížili tu pí
Moorsová vzdor napomínání jak
společnice své tak i kočího který
činil vše možné aby splašené koně

ovládnul odhodlala se ku skoku z

povozu kterýž osudných pro ni
následků mil Dopadla totiž hla-

vou naznak na dlažbu tak prudce
že rozrazivší si lebku v bezvědo-

mí ležeti zůstala Koni pádili
zatím dále přes viadukt až k Jack-so- n

ulici kdež srážkou povozem
jiným kočár převrácen a jak kočí

tak i pí Macka) ovi děckem na
dlažbu vyvrženi aniž by zvláštní
šťastnou náhodou s výjimkou ně-

kolika odřenin jakých vážnějších

poranění utrpěli Mezitím byla
pí Moorsová v bezvědomí na
dlažbě ležící seběhnuvšími se ob-

čany okolními donesena do nárož-

ní lékárny a přivoláni k ní lékaři
Po důkladném prozkoumání pro-

hlásili ihned že na zachování její
při životi nejmenŠÍ naděje není a
že smrt otázkou pouze jen několi-

ka m£o hodin jest Přivoláni

atonoStostonoHoHonoit

Obdivuhodné láce!

Výprodej jest v

Velké citrony tucet' iaíc
9 ft tlačený oves za 19c
10 tt nové graham mouky 20c
rofi) pytlík kornové mouky 9c
čistý Škrob 3 tt za 10c

3 pytlíky jemné stolní soli 10c

3 ib plechovka Mayílower raj
jablíček 7 Jac

2 ft) plechovka sladké korný 7j4c
Velký červený losos plechovka
za I2%c

Velké láhve Worcesbire po
Velké láhve okurek 8c
Velké láhve malých bílých cibulek

zaé 8Kc
Velkéláhvei Columbia catsupu
r
za 7 nTTiiJíc

Quartové plechovky pečených fa--

zoií omáčkou V 9c
Rozstrouhaný kokonos fe za2Óc
čokoláda k pečení
Jemná sladká čokoláda kousek5C
2 ft plechovka ostružin jahod
angreštu neb brusinek po7#c

Máslo a sýr -
Zvláště pěkné a čerstvé máslo z másloven po iq ao 21 a 22c
čerstvé máslo domácí 15 16 a 17Kč
Smetanový sýr po 9 Jíc lb

Neuícbatel smetanový sýr 3c kousek
'

Prodáváme výhradně jen čisté nefalšované máslo

iFrociej klenotů
Veškerá zásoba východní jedné továrny prodává se za čtvrtinu

původní ceny
Sponky brože knoflíky do manšet atd atd

7 tfc za zboží v ceně 25c
iaíc za zboží v ceně 50c

25c za zboží v ceně Jioo
35c za zboží v ceně 1 150

Objednávky poštou

proto t ní bezodkladně syn a dvě


