
Pokrok Západu 7

kdysi pozdě večer zcela samoten
ve svém bytě skládajícím se z řa

ZAJÍMAVOSTI

Vzdané stáři Ve Veršeci zemře dy pokojů u svého pracovního
stolku Pojednou vstoupil jakýsla v mm dnech dle pověsti 110
člověk rychle se ohlédnuv po po ?isirna t iíse 93 1 1 Lifa Blij OiaLK

r roka stará žena bezpochyby nej
starší v Evropě Jest to pí Regi

kóji a nespatřiv tu nikoho při

Jistým jakýmsi spůsobem

vniknou této doby do svila a údů

bolesti revmatickó
stoupil přímo ku professorovina Deixnerová Paní tato však Kdokoliv potřebuje právnické pomoct shle

'

dávpann Berkovi právníka zkuiuoého který
dlouíiol tou zkuíerioati svojt mhle kraJanAm
n im kdykoliv správné posloužili 33-- tf

pravil zhurta: "Jsme samotnisdělila krátce před svou smrtí
nedělejte okolků dejte sem vše

chny svoje peníze anebo 1jedním zpravodajem že je vlastně
116 roků stará Až téměř do svéa tím samým nevyzpytatelným spfl- -

a řka to učinil významný posuněk

rozhodl se cyklista že cestu obo-

rou vykoná pěšky poněvadž se-

znal že noční jeho jízdu pánům
kňourům není po chuti Teprve
když byl vyvázl z obory usedl

opět a uháněl v myšlenkách ne

právě nejveselejších k domovu

přísahaje že vyhne se po druhé
na míli všem kfiourům a bachy-ní- m

Jest dokásanou pravdon i 6 více
lidí zmírá následkem pochybeného lé-

čení než z přirozených příčin Dra
Petra Hobuko lék to beze všech b

neb nerostových součáatek
zachránilo miohý život Jeho spoleh-
livost jako krvečistitele sílitele žalu
dku jako léku pro Játra a ledviny
jest nepopiratelná Na tisíce lidí
jeho zásluhy dosvědčují Nicméně
ono není lékem lékárnickým a lze je
pouze koupit! od oprávněných míst

Frank Doležalpravicí kterou vytáhl z náprsní

4

i

i
i
i

sobem protkne je

et 3afoĎ§ Del kapsy kabátu ostře broušenou dý

smrti chodila a těšila se dobré chu-

ti k jídlu Jmenovitě měla zname-

nitou paměť až do své smrti Z

její dětí jichž měla li žijí dosud

3 synové a 2 dcery všichni již

český právník:ku Professor pohlédl mlčky na
cizince pak na dýku a sklonil seOn vyhledá a rozežene všechny po-

dobné bolesti FREMONT NEBRASKAnad psací stůl jakoby chtěl vzíti

něco ze zásuvky Cizinec držel
velmi staří Paní ta má 35 vnuků
mezi nimiž nalézá se 7olecý stařec

90 pravnuků 13 prapravnuků a 13
Vyřizuje veSkeré soudní a právní zále-

žitosti při vrchním aneb krajském soudu
v kterémkoliv okresu Maje důkladné
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve všech cátích státu 21 tf

praprapravnuků — Nejstarší žefrTF rsV 'z ''f-- 'Y TV YTM
nou v Americe byla pak pí Mar

kéta Fallonová starší ještě než pí
Regina Deixnerová O paní Fal- -

cUoMn 3HoelsliLOf £1 ních Jednatelů neb přímo od samého
vyrábitele Dra Petra Fahraeye 112

—114 So Hoyne Ave Chicago III
lonové se sděluje totiž následující:
V King's Ferry newyorský okres

IPostarejte se
o budoucnost

svých rodin
Cayuga pochována byla těchto

VELKOOBCHODNÍK

všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413-41- 5 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon 805

Nejlepii droby Jaké v trhu k dostáni jsou mim na skladě Prodávám je na quarty 1 gallony

dnů paní Markéta Fallonová kte
rá dosáhla požehnaného věku 117 přistoupením

k rozvélTdnému
radu

FRCUBA
Český právník

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právní pře při všech sou

let Zůstalo po ní 9 dítek 18

vnoučat a veliký počet pravnukůhostinského elegantního
Západní zHiiu slil Nejstarší její dcerce je zrovna 80 PODie WORLDnábytku sklenic- -

a vSech jiných potřeb do pod místností za velmi levné ceny vlastní

dýku nad šijí professorovou aby
kdyby bylo nejmenší podezření
že by chtěl vzíti ze zásuvky snad
revolver nebo jinou zbrafi ihned

jej probodnul Pojednou ozval
se z vedlejšího pokoje jehož dve-

ře byly otevřeny temný hlas:

"Neboj se jdu ti na pomoc'' —
Jakmile to lupič zaslechl ulevil si

mrzutým: "U čerta on přece
není samoten" a ještě rychleji než

přišel dal se na útěk Professor
zvolna se vzpřímil povstal šel za

lupičem avšak nikoliv aby jej

pronásledoval nýbrž aby zamk-

nul za ním dveře by zabránil
dalším nevítaným návštěvám a

usedl opět klidně ke stolu Když
druhého dne vypravoval tuto hi-

storii svému příteli a přítel se ho
tázal kdo byl jeho ochrance ve

vedlejším pokoji odpověděl pro-
fessor klidně: "Můj nebožtík c"

— "Váš nebožtík otec?" —
"Ano neboť vždycky mi pravil:
"Hochu uč se všemu čemu se

můžeš přiučit neboť nevíš k če-

mu by ti to mohlo prospět a byť
by to bylo i břichomluvectví"

a synovi jest 75 roků Dva z její
synů bojovali ve válce občanské

Jeden při armádě severní druhý

Jenž vyplácí pojistné

správně a rychle

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené

na straně Jihanů
t čísle 1403 Jackson ulice Omaha Nebraska Komické zařízeni Na Postupím- -

Reference: Bankovní dům Fském náměstí v Berlíně nachází se

velký "císařský poštovní úřad"The Chicago Lumber Co of Omaha Foldy Adresujte: Fr Cuba

jenž má značku "W 9" v němž Shuyler Neb

Hledají se jednatelé
k založeni nových tábora Výhodné pod-

mínky

Dopiřie o podrobnosti {esky neb angli-
cky na vrchního velitele

J C BOOT
Sil Bheely Block OMAHA NEB

JeitJedlaoa tvokíoostf kde lze ffoodnd moupití stavební dřiví
Předplácejte na Knihovnu Ame

se nachází mpoŽství posunovacích
oken Mezi posledními je jedno
nad nímž se nalézá nápis "Přijí rickou pouze řioo na rok14tá a Marcjr nlice

OMAHA NEBRASKAprodávat mání telegramů" Jednoho dne

Báječně nízké ceny
chtěl jistý pán rychle telegraíova-t- i

a podával tamnímu úřadníku

rukopis telegramu "Depeši" od-

pověděl tento "račte odevzdati
tam u brány neboť to jest vlastně

Tak tedy cvičil jsem se ve svém v oboru obleků
Lee-Clark-Andre- esen Hardware Co

— prodávají ve velkém i —
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
Železný plech a kovové zboží—Ostnatý drát hřebíky nožířHké
Zboží bicykly střelné zbraní náboje a sportovské zboží

!2l9-'22- 3 Harney ulice - - - - OMAHA NEBRASKA

mládí v břichomluvectví a tento
náš poštovní úřad My tam posý- - kráte prokázalo mi vskutku velkou

službu"
' r ncjrětšíin oděvním závodu 11láme také svoje depeše avšak ny-

ní zde není žádného sluhv ienž

by to vykonal a čekáním na něho Přivádíni mořské vody do

mést anglických Ačkoliv mořopozdila by se značně depeše
ská voda pro většinu potřeb v doPán s telegramem razil si tedy na
mácnosti se nehodí přece jest pro
mnohé jiné účely tak výhodná že

South Omaha Brewing Co
33 'tbttbb aaciQjitei:

v'í 'V

výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Umaže 8

METZŮV e PIVOVAR
vyrábí vyhláSený a po celém rllA-fAi- r iai4h Objednávkám věnuje se

již v několika pobřežních místech

anglických zařízeno přivádění
mořské vody a nyní také v Lon-

dýně chystá se stavba čerpací
stanice jež by přiváděla denně 45
tisíc krychlových metrů mořské

máhavě cestu četnými zástupy lidu
na Postupímském náměstí dosti
daLko a zamířil k staromodní brá
ně Tam mu padla opět do očí ta-

bulka s nápisem: "Když jest zde

zavřeno přijímají se telegrafické
depeše v místnosti pro zavazadla
v nádražní budově" A v pravdě
nachází se v párteru postdamské-h- o

nádraží kancelář pro přijímání

roli 16 a Dodřre ul
Neznámým posud taký velikolepý prodej v dějinách Omahy —

Na každém $375 až $2250 obleku uspoříte u nás 30 až 50 procent
Krejčovská na nich práce jest prvé třídy a každý jednotlivý oblek
střižen nejdokonalejšími umělci vkusu a mody

Bylo by to jen ku vaší veliké škodě kdybyste se tohoto velkého
prodeje obleků u nás nesúčastnili

Máme krásný výběr obleků z nejlepších látek americké výroby

vody Hlavně užívá se mořské

vody ke kropení ulic poněvadž
obsahuje chlorid sodnatý rozplýpoštovních zásýlek kdež jest sku

1T1VIXUT IVtUňi zvláštní pozornostzápade" za nejlepií uznaný vající se na vzduchu a tím lépe
zadržuje uliční prach tak že již
třetina mořské vody udržuje na zejména ty tak zv "Vitals brand" též "H S & M " jakož i onv

ulicích tutéž vlhkost jako trojnáOmaha Brewing Ass'n Pivovar
"Hackett-Carhar- t Co jež prodáváme po:

#1000 #1350 #1500 #1750
sobné množství sladké vody Ob-

sah kuchyňské soli mořské vody
prý mimo to dodává tvrdosti
dřevěné dlažbě a zmenšuje její
opotřebení jakož i následkem de- -

vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák a není krejčího který by vám mohl zhotoviti vkusnějšího a pěknější-
ho obleku jediným snad rozdílem jest cena jeho — $3000 až $5000
proti ceně naší $1000 až $1750

tečně velmi Živo Jest to přímo
naproti onomu poštovnímu úřadu
"W 9"' Na štěstí nemusil náš

přítel tuto třetí cestu dělati neboť
kancelář u vchodu nebyla ještě za-

vřena ale státi by se to mohlo
Tak může býti v Berlíně Člověk

posýlan 'aprylem' i v jiné měsíce

Turecká zdravotní statistika Jak
v Turecku soudí o otázkách týka-

jících se veřejného zdravotnictví

dokazuje následující korrespon-c- e

mezi francouzskou statistickou
kanceláří a statistickým úřadem v

Cařihradě Francouzský úřad
se k tureckému s následují-

cími dotazy: 1 Jak veliká jest čí-

slice úmrtnosti v Cařihradě? 2

Předplácejte na Pokrok ZápadU sinekujících účinků hodí se moř-

ská voda též výborně ke splacho
Naše $375 mužské obleky prodávány jsou všude jinde po líoo

až $750 Příštího týdne prodávati budeme krásné obleky kažmírové
a meltonové po

Jedti z oejstariicb {asopisu českých v Americe vání ' stok domovních Hlavní

předností přivádění mořské vodyV zásadS republikánský vSak od strany nezávislý a prospěch obecný vždy

jest její nevyčerpatelnost tak že #500 #075 a #750bijící Předplatné na týdenník S2Z0 na rok dvojtydenniKWsu :r tok

Adresa: Pokrok Západu Omaha Neb neselhává ani za nejparnějších a

nejsušŠích měsíců letních jako se které prodávány jsou jinde po městě za cenu dvojnásobnou
stává dosti často u vody sladké

Prohnaný" dareba Dva pánové
Chlapecké OBLEKYna Vaší stanici esdodáno shledali se v pařížském restauranSTAVEBNÍ DflIVI

tu a jednali o jakés obchodní zá
Mnono-- n porodů třeba zázname-nat- i

do roka? 3 Jakým způsobemDoprava zaplacena ležitosti Mladý elegantní muž
opatřuje si Cařihrad pitnou vodu?

přisednul k témuž stolu a naslou
Za YelkOObCnOní Ceny Mftíete koupitl stavební dříví tak laci
no jako vis obchodník a ušetříte Jeho výtéžek pro sebe Nenáležíme k
žádné kombinaci Zailets nám účty ra dopravu Adresujte: chal pozorně jejich hovoru Za

4 Všeobecné poznámky spadají
cf v obor místního zdravotnictví
Turecká statistická kancelář roze

tím odeslal jeden z obou hostů
UNION LU31RER CO

inženýr M Brenkball z Bostonut Wlooni Miao XX

PiSto laskavé anglicky S5

Chlapecké obleky s krátkými kalhotami budou
tento týden za 75c $125 $175 $200
$225 $250 $295 $350 $475 a $595

Chlapecké obleky s dlouhými kalhotami budeme
prodávati po $275 $350 375 $450 $500
I650 $750 $850 a $950

SWKaždý z těchto obleků stojí všude jinde o tře-

tinu až o polovinu více

slala dotazy na všecka větší města
osmanské říše Městská správa v

Číšníka s chekem v obnosu 3500THM-- lr

franků do směnárny s rozkazem
Damašku zodpověděla otázky fran

aby ho vyměnil a peníze přinesl'i couzské kanceláře takto: 1 V Da
do restaurantu Sotva posel ode
šel rozloučil se též mladý elegant

llamdursko-Am- cr akciová paropl spol
mašku souzeno jest vůlí Alláhovou
všem lidem zemříti jedněm v

kmetském druhým v mladém vě-

ku a To nevíme Alláh sám to

ní soused s cizinci Přede dveřmi
zůstal však na čekané a když se

sluha navrátil pravil k němu:
SPřeplaraí eej= ví 3 Od nepaměti nezemřel v Mužských obleků

slušných a trvanlivých
"Tak honem sem dejte ty peníDamašku nikdo Žízní 4 Od těchPo parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 k ze! Tady máte 20 centimů a kupdob co nám Alláh daroval Moha

Z Hmburkn
do New Yorka

S New Yorku
do Hamburku: do prodejemeda svého proroka který svít 425 za ceny

dáme tento týden
mimořádné

te ještě rychle poštovní známky 1"

Sluha v prvním zmatku peníze
odevzdal a šel pro známky Veli-

ké bylo však jeho leknutí když u

stolu spatřil místo tří pouze dva

Po parolodích expreaanlch 3500 84 00

„ pravidelných 133 00 Ml 60

„ „ Union linie 133 00 3160

„ „ BaJUmoraké Uola aBtltimorettS OO

Ohledně přeplavu hlaste se u

HAMBURG AMERICAN LINE

ohněm a mečem navštívil mnohá
věc se napravila Zbývá však je-

ště mnoho práce a všude jest pří-

ležitost k pomocí á nápravě A

nyní sladká má ovečko zřítelnice

západu více se netaŽ neboť to
nepí tobě iniž komu jinému na

prospěch — Není dobře stará-l- i

pány jimž na místi 3500 franků
mohl doručiti toliko známky v

Jsou vesměs vlněné se sluSnou podšívkou a musili byste jinde
za ně platit $550 až $900 kdežto u nás dáte tento týden pouze $5
Můžete látku těchto rozebrat nitku za nitkou a shledáte je celovlně-n- é

Když prohlédnete si krejčovskou práci na nich tu ozdobnou
úpravu kapes a švů seznáte že nemohou jinými být překonány a
cena — pouze $500 u nás

ceně dvacet centimů! Okradený

t? Br4warJu Hew Trk 5 W] er Raaélpk LaSalle Street
Chlea IIHnl

se člověk o záležitosti jeZ jsou vS

cí Alláhovou Salem aleikum!

Haj den BrosPravd adresa Advokát (ku tvé
mu klientovi: "Předložil jste účet
svému dlužníkovi?" — Klient:

Paroplav Spol
SGV-nomsck- óho Lloydu

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut

— nové druhy —

Ano"— Advokát: 'Nu a co řekl?
--Klient: 'Abych Jel prý k čertu PODZCli - OMI—Advokát: "A co jste vy na to

--Klient: "Šel isem k vám
' If plavní ony

inženýr oznámil policii ihned krá-

dež prohnaný dareba nebyl však
dosud vypátrán

Divoký kance a eysklista Bavor-

ské listy přinášejí následující zají-

mavou zprávu: Cyklista vracející
se ▼ noci ze Starnbergu forsten-riedsko- u

oborou napaden byl sta-

rým divokým kancem a sražen
s kola Když se byl opět Šťastně
vyšinul do sedla a co nejrychleji
uháněl z místa nepříjemného styku
s divokým Štětináčem zaslechl
v nočním tichu za sebou podezřelý
šramot Byl pronásledován mlad-

šími členy kančí společnosti jimi
podařilo se nebohého cyklista jeJti
jedenkráte přivétti k pádu Pfi
tom utrpělo nejen kolo ale í jeho
majitel několik povážlivých iráma

Z 5w Yorka
4u liMt pane doktore"4o Nw York Soroata" revíce Jaou ty neJlepM

ejponoaioeji prorňQci po tvíUvUU
ac auuj u rKModi4oo prodávati Je

Zlomyslnost Mladý spisovatel:
Několik exemplářů mého VI SO

Hltat Uimmé Wmrrmt" inhormci Mevícai ni kM dřívá ŠLi l r3MaSah' 7i
nového díla bylo zakoupeno také

pro trestnickou knihovno"— Pán:

"Jako prostředek ku zostření tre
Ženské tma Dnuoll ktutakové BUD Mhrá tmirtrrmM I

Po paruMMlea expresních KU 00 $3890
M

pravidelných I3S00 KM 60
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Kio ho taekrdmiL Znimf ana
tom vysoké lékařské školy v Cam

~V '— - rsxtaorn tc_l Po ncblzhéa tom dobrodružství rola ÍO c --BcťLso


