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Nová dali válečná Předplácejte na Knihovnu Ame-ricko- ui

pouze $too ročně
Léky patentní voňavky
- líčidla atd prodávané
po 5 ctech

Prodávané od 15 do 25

pwtojtena Knihovnu Americkou
Předplatné obnáší pouze $100 ročně

začež každý předplatitel obdrží 26 velkých sešita nejlepEích románů každý
seSit o 64 ktranách celkem 1664 stran Adresa

Knihovna Americká Omih Ne-b-

Předplácejte na "Knihomu Americkou" $1 ročné

Rukopisy Králodvorsky a Zelenohorský
rtelstarší Msnlcké památky české vyšlé nákladem Pokroku Západu

K nim připojen jest fotolitografický snímek čtyř stran původních rukopisu
a provází je vysvětlivky o původu nálezu a sporu o jich pravost a důkladná
přednáška o jich kulturním významu kterou měl dne 25 května '90 v síni
Těl Jed Sokol v Chicagu p J A Oliverius Rukopisy zahrnují následující
zpěvy hrdinské milostné a zlomky :

Rukopis Králodvorský:
Wooj a Slavoj (v původním znění staročeském) —Ctimír a Vlasla v— Jaro-

mír a Boleslav —Beneš Heřmanov— Jaroslav-~Lidu5- e a Luboť— ZbihoS—
Jelen —Kytice— Opuštěná —Růže —Žehulice— Skřivánek—Jahody

Rukopis Zelenohorský:
Báseti "Libušin soud" a zlomek básně "Snem"

Cena pouze 25c Adresujte: Pokrok Západu Omaha Neb
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Mimořádné

S-- LáTKY
óopalcový bílený damašk prodá-
váme nyní yard za 22jc

68paIcový německý stříbrolesklý
bílený damašk yard za 49c

64palcový bílený irský damašk

yard za 49c

68pal satinový damašk za 69c

68palcový satinový irský damašk

pro stolovky zvláště těžký druh
ďy prodáván yard po $139
nyní pouze 75c

9 laieMSjapjaíBiaiMffleisiaiiiaiaisjaisisa

Monarch
"BICYKLY"

nejlepší na svété za

$35 až $60 i

na mírné splátky
11 klenotníka

A B fiUBEBMAN
9

na 13té a Douglas ul

O D Kiplitiger
tta rohu 13té a Farnam

máneJvíUÍ výbfir

doutníků tabáku
a vůbec víoch potřeb kuřáckých ve mřstí

OMAHA GL07E MFG CO

1900 jižní 13 ulice

Rukavičky na order během 2 hodin

Ceny od 25c do $400 m_

Za každý pár se ručí Správky
zdarma Mluví se česky

5gtr

Omaha Brewiog Associaiion

Hudba každý večer a každou sobotu
celé odpoledne Hodiny uctivě zve

2 Jos Klepetka řiditel
Předplatné na Hospodáře obnáší pouze

$100 ročně

JOSEF SLÁMA
nařídil skvostný

r Čísle 612 jižní 13 ulit

Výtečný Metz&v ležák pravá Korbelo-
vá vína pravý francouzsky cognac zna-

menitá stará whiska jakož i pravá im-

portovaná slivovice a doutníky ve vět&f
zásobě nežli kdekoliv jinde nr-- tf

'

Chas Kaufmau
pojišťující jednatelu a veřejný notář °

ZastuDUJo eJlopíí pojišťující společnosti
prodává a kupuje majotk nemovitý vydává
propiavni lístky i kvropy a au Kvropy ta

rftUaie nentie oa nemovitý majetek

Plsaraa Ser-záj-
i roli 13 a Donelas nl

WĚÉ1 7

Vle 4d1d8 bczneaiié Nái státní zákon chrá
ní každého Clena Žádná vstupné lidné puk li-

ty nic bexpeřníJSlho nei toto Malé úspory a
vklady m tam ulo2iU na první sámku a
úrok a táruky Jsou v pisárnS předloženy k vy- -

ietrent Nall Aradnfcl Jsou Omaiané Naši {le
nové jsou Omaiané a nato půJCky dfJl se na

prvé morglíe na majetek omaisky JestU sl

plejete nložltl vklad bezpečné a aby se vám

vyplácel přijďte a navftUvte nás

Conseryatife Baildíng A Loan lss'n

1U04 Farnam 8t Tel1353

Výlety p Mající lionovy
Po Missouri Pacific dráze

V úterý dne 3 května jakoi i v první
a třetí úterý v květnu a červnu Nízké

jizdné ceny do stanic na jihti jibo zá-

padu a Jiho-výcho- du O podrobnosti

ceny jízdného popisy pozemků a t d

navštivte neb dopiite na piaárnu gpo

lečnosti sev výcb rob 14 a Douglas
ul aneb na nádraží na 15 a Webster

J 0 Pbiltei Ttcs F Gcili--
cr

ao r tri et-a- p t a

Mimořádný prodej

iV
vstupuje dneškem v platnost a

}prot neváháme ještě-- jedenkráte
f uvésti čtenářům našim na paměť
X vše to z čeho cd nynějška daří
4 tato plaqena bytí musí:
Předmět: Poplatek
Bankovní kapitál i s pře
bytkem přes $25000$ 5000
Každý další řiojo 200

Makléři bursovní 5000
Majitelé zastávárny 2000
Makléři obchodní 20 00
Jednatelé celniční 1000
Divadla musea koncertní
síně v městech s více

jak 25000 obyvateli 1 00 00
Cirkus IOOOO

Ostatní divadla a panorá-m- y

IOOO

Kuželníky a kulečníky z

každého prkna neb sto-

lu o

Obchodníci s tabákem --— s

listovým při prodeji 50
tisíc lib neb méně 6oo
Při prodeji 50000 až

100000 lb 1200
Při prodeji větším než

100000 lb 2400
Vyrabitelé z tabáku —

při prodeji méně než 50
tisíc lib 600
Při prodeji mezi 50000
a 100000 1200
Při prodeji více jak sto
tisíc lb 2400

Doutníkáři — při prodeji
méně než 100000 600
Při prodeji od 100000
do 200000 1200
Přes 200000 2400

Akcie dluhopisy a dosvěd- -
čení o zadluženosti vy
stavené po 1 Červenci
za každých $ 1 00 05

PřPřepis akcií za každých
Ndi $100 02

sftfó adej zboží k dodávce~ V T
w

j okamžité 1 budoucí na
V každé $100 01

Bankovnífroukázky a draf -
' tv 02

J Výplatní listy směnky a

money ordry na kaž-

dých $100 i 02

Úvěrní listy pro cizozem-

sko na každých $100 04
Skladní list neb stvrzenka
na zboží k vývozu ur-

čené ' 10

Skladní lístky od společ-
ností expressních a do-

pravních za každý ba- -'

lík 01
Telefonické zprávy za něž

poplatek 1 5 ctu neb ví-

ce obnáší 01

Záruky 50
Dosvědčení o zisku neb o

podílu v korporaci neb

přenos téhož za kaž- -

dých {100 02

Všechny jiné certifikáty
jinak neuvedené 10

Kontrakty záznamy o pro-

deji neb výměně zboží
akcií dluhopisů smě-

nek majetku pozemko-
vého atd 10

Přenosy v obnosu $100 až

$5°o 50
- Za každé další $100 50

Telegramy 01
y

Pojištění na Život za kaž- -

dých ioo„ 01

Pojištění proti ohni za

každý pojištěný dolar 005

Pojištění v pádu úrazu za

X každý dolar 005

Nájemné smlouvy — na
rok 25
Do tří roků 50
Přes tři roky 100

Mortgage od $1000 do

I1500 25
Za každých dalších $500 25

Přeplavní lístky do $30 100
Od I30 do J60 300
Přes $ 60 500

Náhradní právo hlasovací 10

) K prodáůí najímá
ní neb kolektování 25

Protestování noty 25
1ladní listy 25

v

M i i

00125

centů 00625

Žvýkací guma prodávaná
za $100 paklík 04
Za každý další $1 ceny 04

Šumivá neb jin£ vínaA za

pintovou láhev 01

Za láhev větší 02

Petrolejní neb cukerní ra-

finerie při příjmu £250-00- 0

přesahujícím z hru- -

bého příjmu procenta 0025
Místo ve spacích neb palá-

cových vozích 01

) Dědictví od $10000
do $25000 přímým dě-

dicům neb bratru neb

sestře zemřelého za

každých $100 75

Pozůstalým bratra neb

sestry zemřelého 150
Bratru neb sestře otce

neb matky zemřelého

neb jich potomkům o

Bratru neb sestře děda
neb babičky zemřelého

neb jich potomkům 400
Jiným dědicům 5 00

Z dědictví od $25000 do

$ 1 00 000 daň jednou a

půlkráte tak velká

Z dědictví od $100000 do

$500000 daří dvojná-

sobná
Z dědictví od $500000 do

$1000000 daň 2 a půl-

kráte tak velká

Z dědictví přes $1000000
daň trojnásobná

) Manželky a muži jakož i

společnosti náboženské literární
dobročinné a hřbitovní z působe
ní zákona jsou vyjmuty

) Nároky proti Spojeným
Státům dani nepodléhají

V Šedesáti dnech ode dne přije
tí zákona totiž od 13 června

vejde v platnost daň obchodní-

kům s míchanou — padSlanou
— moukou a sice platiti budou
ročně $1200 a z pytle od 98 do

196 lb čtyry centy

Zvýšená daň z piva doutníků

cigaret a čaje vstoupila v platnost
hned druhého dne po podepsání
předlohy presidentem

Pánům úřadníkům spolků

ťířetní ťobchodní) knihy jako Ledff--

ers Journals denní knihy a jiné od

75c nahoru u ťokroicu áapaau

Přijedete-l- i do Omahy na výstavu
pojďte přímo do nově zařízeného

hotelu Jana Simánka
v čísle U24 již 13 Dlíce

kde vás ochotně obslouží Čistými po

stelemi nejlopšfmi nápoji a pravou

českou stravou váš starý známý
76-3- -- ~~ _ - — Jl -- - - - _

Jan simaneK

í

na výstavišti

Návštěvníkům výstavy odporu- -

čuji svůj skvostně zařízený český
hostinec a restauraci

tt tt

vedle Streets oí Cairo 3m

— Karel H Stiller

Dr Chas Itosouator

česlem lékař

fflcet 222 Bee Bldr rok 17 al a
Fanuun Telefoa&04

Obydlil 241? Jraet mliee roh 23té

Veimřte kára ba Leaveuworth nl

TeleM 1217

OMAHA - - NEBR

PJÓuJyl i7rve cíftto

letních pláštíků
400 tuctů řivůtků jež jsme právě koupili od jednoho spo-
lehlivého New-yorské- továrníka prodáváme za polovinu

200 D J ženských živůtků roz-

manitě kostkovaných po 49c

150 tuctů živůtků jež dříve byly

po $125 jsou nyní za 75c
200 tuctů jež stály $175 až $200
jsou po 98c

Bílé Pique živůtky 98c
Ženské prací obleky 95c
Ženské lněné Blazer obleky dříve

prodávané po $500 nyní $198

IDod -ge ul

óopalcový Orientálský damašk
trvalé barvy yard za 25c

58palcový tureckýdamašk za bar-

vu ručíme yard 18c
5- -8 celo-lněn- é ubrousky tucet 69c

3—4 čistě bílené ubrousky tucet
za 98c

Zcela lněné erash yard 5c

Bavlněný erash yard 1 %c
Hnědé podšívkové plátno yard
za 15 20 30 a 35c

Ženské lněné erash a duck obleky
prodáváme nyní po 98c

Ženské velmi ozdobené bavlněné

"coverty" adenimové sukně jsou
nyní po $125

Ženské protkávané žíněnkové su-

kně po ři-3-
5

Ženské pěkné černé briliantinové
sukně stály Í500 nyní $2 98

Ženské bicyklové sukně $150

HaydenBros
ženské žluté oxfordky

Jest to podivné jak veliký rozdíl v ze
vnějšku vkusu způsobuje střevíc Střeví-
ce tyto nepatrném přec tak dfiležité nár
vlef ky něžných nožek zahrnují v sob
celý svět vkusu a nálady — to jest pakl
voleny ty pravé U nás nenaleznete nic
závodě heslem v kaidém oboru

Dívěí $175 žluté kozinkové páskové paa-toflíěk- y

tlW
Dětské $135 iluté páskové pantofllířky
za $100

Ženské $250 žluté Vici kozinkové Snřro
vací střevíce $196

Mužské $250 žluté kozinkové Sněrovací
střevíce látkovými svriky 1200
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Vybrané módní a športtovni zboží

v našem závodě jest výstavou krásy a vkusu samo ovsobě Na-

leznete v odboru tomto mezi ženskými klobouky výtvory
a nejnovějších druhů a vzorků Dostali jsme právě

novou zásobu všeobecně oblíbených "chic Knox Sailors" též

bílých t
"Sailors" úhledně upravené a prodáváme je za 45 centů

a výše

Vyprodáváme nyní naše $1950 a £1500 vzorkové klobouky
po $395 a $450 jelikož doba letní již příliš pokročila a my
hodláme je vyprodati
Máme velkou zásobu květin a jiných ozdob ku upravení klo-

bouků a prodáváme vše za ceny nízké

cel ty pravé NejnovčjSÍ vkus jest v našem

Ženské $100 žluté a černé Sněrovací ox

fordky za 7óc

Ženské 1 60 iluté a černé Sněrovací ox--

íordkv za c

Ženské f 175 Vici k&zlecf iluté oxfordky
za !

Ženské $200 Vici-kfizle-
ěí podšívané Ope

ra pantomčky tiau

Hayúea Bros poÉaií slfetfce pro teplen íů 1M

budoIodi nafc třiIo"ptf krjaott


