
Pokrok Nápadu
ři postižena byla Loď na níž Parník Morgan City kterýžI NAŠEHO MĚSTA své zkoušel Nyní již cení maje-

tek svůj na 6oooo
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Telegrafické

Raktusko-Uhersk- o V Čechách

t isou opit přetřásána jazyková na- -

SOUTH OMAHA

V South Omaze se nyní pil-
ně staví Na všech stranách jest
viděti nové budovy jakoby ze země

vyrůstati s -

í řízení z roku 1897 neboť proska
I kují tu a tam pověsti že budot
''

zruleny V kruzích povolaných
i nepřikládá se víry těmto pověstem

aspoň potud pokud je ministr- -
''
presidentem hr Thun a ministrem

J financí dr Kaizl — Milenec pnn
ceznv Louisv Koburgské lieute

nant Kaglevič jenž uvržen byl do
s žaláře následkem paděláni smě
V nek podal v těchto dnech žádost

o nový soud Keglevič tvrdí že
V — J _ KM!Mnn Čl&rX 1 tri na

test na cestě z Manily do San
Francisco porouchán byl a uváz
nul na mělčmě při severním vjezdu
do more japanského

"ujojnj iuav vyyiui t ma-

nily dne 3 září

Deweyho válečná loď Olym-

pia přistála včera v Gibraltaru a
hodlá vyplouti příští pondělí do
New Yorku

# Po parníkách Sherman
Grant a Sheridan vypraveno bude
w

juiviivi l 111 VU1UU &

Manile

V Cedar Rapids pomýšlí se
na vykoupení nynější vodárny
kteráž jest v rukou soukromé spo
lečnosti a město hodlá převzíti jí
do své správy

1 Do Pittsburgu se vrátil 10

srpna Slovák Ludvík Krompasky
z Alasky kdež strávil několik let
hledáním zlata Jak Amer Slov

Noviny píší přivezl mnoho peněz
a několik kousků zlata mimo to
má nedaleko Dawson City 7 tak

zvaných "claimů" podél Hunter
Creeku položených Oženil se v
Alasce s Američankou s níž přijel
navštíviti matku svou a bratra
kteří bydlí v Pittsburgu V únoru

příštího roku se hodlá vrátiti zpět
do země zlata aby tam dále štěstí

oněch směnkách on sice napsal
avšak princezna prý o tom věděla

a směnky akceptovala Teprve
nnzHřií kflvž lieutenant začal bvt—— — - - - i -
1 j
vysokým kruhům nepohodlným

t byl zatčen na udání výše zmíněné

Nlmecko V Berlíně úřadně
i potvrzuje se zpráva že dr Bosse

Pain-Kill- er

(PEBBY DATI8 )

Jistý a beiptíný lék v kaldim
tr r f lasweuae t mm

pripaau neaunu ortsntcn jest w

Pain-Kill- er

A To jest rozhoduě pravdou a ne f
V lze 11a toklásti dosti důrazu

I

Jednoduchý bezpečný a rych- -

le působící v případech

MU reymatismn

Milí natnzciií neuralgie

prtljmu fcrnpv bolení znli

1)TĚ VELKOSTI 25c a 50c

Míjte jej u sebe Střežte se ná-

podobeni Kupujte pouze pra-

vý — Perry Davis

a " O Na prodej vSude

nri

Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladS velké množství spi'

sú zábavných a poučných ze vSech

moZných oborů Divadelní spisy má-

tne všechny jež jsou k dostán! v růz-

ných sbírkách Pište si o seznam a
obdržíte jej zdarma Adresujte jedno
duše Pokrok Západu

Omaha Neb

EM Roh 16

Dodge ul

Denver 13 dva

vlaky denně

pruský ministr veřejných práci a

baon von der Horst ministr vni-

tra vzdali se svých úřadu na jich
vlastní žádost Oba vyznamenáni

byli císařem záslužnými kříži

Nástupcem Bossovým bude gu-

vernér Westfálska Studt a ná-

stupcem bar von der Horsta bude

guvernér duesseldoríský baron

Van Rheinbaden

Francie Již pátý týden vleče

se soud s Dreyfusem a dosud ni-

kdo nemůže říci jaký bude výsle-

dek jeho neboť stále povoláváni

jsou na stolici svědku lidé ze

všech konců země Jisto však jest
že bude-l- i Dreyíus odsouzen ne-

bude ve Francii zjednán klid prá-

vě tak jako bude-l- i propuštěn
Revoluční hnutí má hojně přívržen-

ců avšak vláda dosud otěže ve-

řejného pořádku pevně drží ve

svých rukou Mezi zajímavé svěd-

ky v soudu kap Dreyíusa náleží

M Cemuschi jehož pravé jméno
dle vídeňské depeše jest Havdek

Otec tohoto jest podplukovníkem
v rakouské armádě a povýšeu byl
do šlechtického rodu Havdek

byl u rakouských dragounů lieute-nante- m

byl však pro výstřední
své chování propuštěn z polovi-

čním platem Po té odjel do Švý-

carska kde též budil svým cho-

váním pozornost načež vláda ra- -

Vyjíždí z Omahy 4:25 odpoledne dnes přijede do Denver v 7:35

ráno zítra

Vyjíždí z Omahy 11:55 y noci dnes přijede do Denver v 2:55

odpoledne zítra

Buífetové vozy pro kuřáky a čtenáře Palácové spací vozy
Jídelní vozy jídla dle objednávky Pohovkové vozy

$1900
bude státi lístek do Denver Pueblo Colorado Springs a nazpět

t dnech S a 9 září platné k návratn do 30 září 1899

Městská úřadovna 1302 Farnam St Omaha Neb
TELEFON 316

gen Jiminez pluje není ozbrojena
TO ec

Dánsko Před několika měsíci
obdrželo výhost asi 35000 staveb
ních dělníků nyní však jsou opět
vzati do práce a pracovati se po
čne již příští čtvrtek
Transvaal Mraky válečné visí

stále nad boerskou republikou
poměry však se vyjasňují a jest
možno že válce bude možno se

vyhnouti Návrhy na urovnání

poměrů jakož i odpovědi na ně

střídají se rychle za sebou Dnes
bude prý urovnána záležitost stran

výsady dynamitové o kterou
hlavní spor jest veden
Gibraltar Admirál Dewey při

stál se svou lodí Olympií včera v

Gibraltaru za hojné střelby tamní

posádky ku poctě hrdinnovi ma

nilskému Rozumí se že se stra
ny americké pozdrav tento byl též
hlučně opětován Dewey uvítán

byl v Gibraltaru americkým kon- -

suiem Horatiem L Spraguem
jenž jest dlouholetým vřelým pří
telem našeho admirála Včera v

poledne podnikl Dewey cestu ke

generálovi Rob Biddulphovi gu
vernéru a vrchnímu veliteli tamní
mu Admirál Dewey zdrži se v

Gibraltaru do příštího pondělí
načež vypluje přímo do Nového
Yorku

Výstava Větší Ameriky

Bellstedtova kapela za krátkou
dobu svého působení na letošní

výstavě získala si neobyčejnou
oblibu Každý koncert této ka

pely jest sledován s velkým záj-

mem se strany obecenstva neboť

výkony její jsou nepopiratelně mi-

strovské Obecenstvo jež těmto

koncertům jest přítomno jest ze

jména nadšeno hrou pana Bell-stedt- a

jenž všeobecně jest uzná

ván za jednoho z nejlepších kon- -

certistů ve Spoj Státech Právě
tak jako kapelník dřívější pan
Godírey i pan Bellstedt pečlivě
stará se o to aby na programu za-

stoupeni byli pouze vynikající
komponisté světoví Pan Bellstedt

jest znám v kruzích hudebních

jako schopný komponista a proto
shledáváme se při jeho koncertech
občas i s jeho skladbami jež obe-

censtvem jsou s velkým povděkem
přijímány

Filipínská vesnice na západním
Midway těší se neobyčejné ná

vštěvě výstavních hostů Ve ves-

nici této jest ubytováno více než

sto domorodých obyvatel vzdále

ných ostrovů kde žijí dle jich
vlastního domácího způsobu živo-

ta Lidé tito jsou vzezření iotelli- -

gentního a sympatického postavy
poněkud malé a pohybů svižných

Filipinci zde dlící nejsou nikte

rak podobni oněm obyvatelům za-

braných ostrovů jak nám jsou
líčeni ve zprávách odtamtud do-

cházejících Avšak nejen to oni

jsou též horlivými vlastenci sou-

díme li dle toho s jakým zájmem

sledují každou zprávu ve zdejších

časopisech pojednávající o válečné

situaci v jejich vlasti Mezi nimi

nalézá se jeden jich krajan jenž
mocen jest jazyka anglického a

ten překládá jim každou zprávu o

tamních poměrech Při takové

příležitosti seskupí se téměř
všichni kolem předčitatele a pře-

kladatele a pozorně naslouchají

výkladům jeho— Zajímavosti zde

snesené uspokojí každého návštěv-

níka sem zavítavšího

Hudební řiditel Kelly přípravu

je s řiditelem kapely Bellstedtem

novou původní hudební extrava-ganz- u

kterouž nazvou "Santiago"
Při té bude prý spoluúčinkovati

150 vojínů v uniforněčeta drsných

jezdců četa veteránů 60 Sioux

Indiánů na koních setnina kadetů
z vyšší školy španělské tanečnice

atd též ohňostroje střelba z děl

a drobné zbraně atd Bude to
něco podobného jako spektakulár-n- í

kus kterýž tak velice líbil se

na výstavě loni
"

Kapela Bellstedtova kteráž po
minulé čtyry týdny na výstavě pů-

sobí zjednána byla na další čtyry
týdny Poslední měsíc bude ne

pochybně účinkovat na výstavě

kapela Phinneybo

Slovo k natkán
Matky dítek kteréž trpí eroapem

aneb silným nastuzením nepotřebují
odkládat! se podáváním jim Cbamtr
Uln's Gongu Remedv Neobsahuj

lidný opiát ani narkotické jedy jaké
kolivék a může se diti s dovérou ne

mluvflataa Jako dorostlým- - Velký
sdar kterýž provází užírání tohoto
léka při léěeat naatmcof a eroopo
lískal saa schváleni a pochvalu které
se těil po celých Spojených 8 tátech
v mnohých etsieh sseaicb Ha prodej
ve vieeb Ukáraácb

— Městský pokladník Edwarda

sestavil tabulku vykazující obnos

zaplacených daní v měsíci srpnu
po několik minulých roků z kte-

réž se jeví překvapující výsledek
ten že vybráno bylo v minulém

měsíci čtyřikráte tolik daní co v

témž měsíci v letech 1896 neb

1897 Jestiť výkaz ten následu-

jícím:
Rok: Obnos:

1899 {16111678
1898 10949105
1897 4213998
1896 3249302
— Sensační zprávu přinesl dnes

ráno zdejší Word Herald a sice

odviňuje Victora Rosewatera syna

pana Edward Roskwatera ze sve
dení dívky jménem Olla Cook z

Council Bluffs kteráž po nějakou
dobu byla redaktorkoti odboru ze

společenských kruhfijinak řečeno

klepů

— Včera odpoledne kol jedné

hodiny přišel k značnému úrazu

J H Rose z Cleburne Kansas

na 13té a Williams ul Srazily
se tam totiž dvě pouliční káry za
sebou jedoucí on byl na přední z

nich a nějakou náhodou přišla mu
noha mezi obě dvě a byla mu v

kotníku rozdrcena

— Dnešním dnem otevřeny by
ly obecné školy k zápisu Očeká-

vá se že dostaví se k zápisu více
než 18000 dítek

— Paní S Krčmová z Verdigre
přišla k značnému poranění ná-

sledkem nepozornosti konduktora
na pouliční káře south-omažsk- é

Vracela se z výstavy a chtěla se- -

stoupiti na 1 Sté a Vinton ul

chtíc zůstati na noc u pana F

Suchýho s jehož manželkou
se seznámila VŠak konduktor
zavezl jí až do South Omahy Jela
pak s ním nazpět do Omahy a

když viděla že opět opomenul na
1 8té zastaviti a veze jí dále sko
čila z káry dřív než tato zastavila
a padnouc na dlažbu spůsobila si

poranění na hlavě až ku kosti

Byla dovezena k Suchým kdež se

jí dostalo ošetření

TRŽNÍ ZPRÁVY

'
Chfcago 4 eáři 1898

Dnei j cikonity sráti fc díliilcký den pro
to e na hnre neobchoduj Hfiít-m- tedy po
dati zpřim poaze jen z konce ruinnlébo tícine

Plenice byla koncem týdne ochableji! ▼ CPtiS

Ozlmku čertěni iía 8 prcdivala " ca 72H

pro pnwlnee 71 'i a květen Jarka ííulo 2

byla la 9@7)tf

KuknHrn naprnll tomn lect ceny pevnejSÍ ní
ne ryiii Čllo 2 prodává ae 2a pro prual-ne- c

2HSÍ a kfiten 2X
Oves ject lét ceny peTnřjSi lítlo I 21 V4 pro

prueinee 204 a krtu-- 21- - Bil 22!®21!4

Žito Jest xnoTQ ce iy ochable'!! za b4%

Jctmen jeit máli Tiímin a cena takmřř n- -

cminena tt 36tfo43 dle jakoitl
Lnění Míněno atnpi stále v ceně fiitlo 1

proriivi ae aa S118S4 aen ro zipadul za 1120

Hovězího dobytka bylo poměrně akrorni při
vezeno dnea do trh o a erna byla pevni a pro
voly jateční 1 poněkud vjři NeJ pli Juteínl

voly k vvoan prodivaly ae po 16 7 pro- -

alfednt a obyčejní po ttlOQ5tt voly k lira

$3r&4) kriry a Jalovice S200®526

Vepřový dobytek Jet nyní ceny nlili těikf
prodávi po M©4 a lebký ti 304 86

Omaha 6 rif! 1899

V týdní minulem nebyl pMvoi tak hojný Jako
v předcházejícím Jak Jevt ae nialedojici ta-

bulky:
Hor Vepř Skop

Celkem t tento tfden 90386 S70M M8M
Týden koni M irpaaJM'7 ÍHU77 OIW
Týden koní Itarpo 1S5M aiorH 8147

Týden koní 12 arpo I6(K 173t 286n
Týden koni i arpn 1J47 S26M 10486

Trh během týdne sfnoldno byl upokojivým
pro prodivajicl Odbyt na JateCni voly byl
dobrým dřivějM obetnjne ceny ae ndrlely
Dobytek a paťy atonpnnl během týdne 20 ai
tOenU aalidoad eabytek k Hra Dne byl
pttvoa alabý aoad a přiilny avilka Oriem tak

Jako po mlnnlýrk několik týdní hlavni pHvoi

pocťtávi a dobytka rent! a volt Jatečních

Jeet rkrorae Dne poea Jea několik itid voli
Jatečních byle v trhu a ty prodány po 4 869
14-0-0 Voly k lira placeny po 141634 60 a
krávy a jalovice Jateční po ttioei96
Vepřový dobytek )et ceny ochablá Blili

prodává a po t40Ow-(- věUlnoe kol UM

Vejce teretvá ) ceny pevni aa tc tacet
Máale Jeet ceny pevná obyčejná prodává a

aa natSMc nejlépe! etolni leaik a mi loven II
ftXOcratá

Drtkei jeet ceny Bezarfnená aleplee prodávají
e aa TttOSc jarní kahU 10 kachny a haay
Bvá aahaX krocani tlvf aa le

Brambory jaoa levná aa tetyme belL
Bene j eeay Mtáleaá aeamenená StKOTje

tana 1 JakoetL
KUeěenrtvácla I laoa aoTMeé1a t tUtt

Solená Ma I ( (i I ae TeMci I U 10c

St Loni aáfi 1S9

Dsea zde tát byla berea oUlni aivrew V
bota prodávala a eelmka červeni 1 1 aa

0 pra praeinee T14&7IM pro kveteš 1M- -

Tvrdá fl t CTQat

Eukeřir el ony pevně jat Cicle 1 Ikodi
botová aa pre proplnee rri a ave květe tt%- -

Bavlna jeet ceny klidná a aeserfaěaá pre- -

etMnl 1 1 li

1100 Oaaěart 100
ftenířl tnboVi llata ae ra!lti a rmArmt An-

Ctaale jjll aleapua jeJna Beatuc vědou
nreaioleoa a mue bf t v vtech etumlrli v
iérma a to Jeat kaUr Hal la CataiTbCuie
jeatledlafra proatředkavji proti tělu n ox c
jaký niBi lékaři taaji Pcměvadi ýeat katar
aeimi "iimij ni um cyu lea Boaatava
le--a Rall a OatarrhCare ae aBvl vnitřně
Břiakale phwj B krev eHsae bliayaoeatawAmlanlcI náklad armirL arili mrt
mim bbowí tBadoviatai celá %mé anaatavy
pomoéaaim Břirodiai vykosiv áni Vjl prrrln-ani- l

Majlfr-l- á lobots Úkm mmfi tolik diveryrnaHB nnjraa V) eollar aa

AAreaajMl rJ0HK5KT COT0LKDOO
B1T ImmOy TOmlkv Jm aejlepa

— Městská rada musí učiniti

tento měsíc opatření k vydání
123000 distriktních úpisů ku spla
cení jiných úpisů jež propadají
dnem r prosince
— Obchodníci s uhlím zvýšili

ceny téhož následkem zvýšení cen
na východě Tvrdé uhlí prodává
se nyní za $850 tuna a ocekava
se že do konce tohoto měsíce

stoupne na $900
— V Brown Park škole usta

noveny jsou za učitelky slečny M

Nováčkova a Anna Fitlova

— V svěcení dělnického dne
bralo dřlnictvo south-omažsk- é

značné účastenství Dopoledne
uspořádán byl městem průvod při
němž účinkovala Frankova kapela
a jedním z maršálů byl F Vocá-se- k

Průvod šel hlavními ulicemi
a pak odebral se do Syndicate
Parku kdež řečnili J R Lewis

Sidney J Kent a AsaTaylor
— Dnes večer odbývati se bude

schůze školní rady v kteréž hlav-

ním jednáním bude zvolení prin-

cipála pro vyšší školu Očekává
se že týmž zvolen bude pan Sey
kora bratr zdejšího lékárníka

kterýž se nyní nalézá se v Albu-querq-

New Mexico

Zprávy osobni

— Starý přítel náš p F Kubík
v Prague přijel do Omahy minulou

sobotu se zetěm svým panem Svo-

bodou Poslednější nakupoval
zde zásoby pro lékárnickýobchod
kterýž v Prague otevře Pan Svo-

boda studoval min 2 roky v lékár-

nické koleji v Des Moines a jak

jsme sveno času saemi siozu

zkoušky s neobyčejným úspěchem

jsa nejprvnějším ze všech žáků

Maje takto důkladnou znalost v

oboru svém dojista poslouží všem
k úplné jejich spokojenosti

— Poručík Henry Fingado
kterýž několik dnů koncem minu-

lého týdne meškal návštěvou u

strýce p V L Vodičky odjel v

sobotu Hodlá navštíviti strýce
svého pana Papeže v Albion i jiné

přátely a pak súčastniti se slavno-
sti ňa uvítání setniny ku kteréž

náležel v Columbus Připověděl
nám že ze svých bohatých zkuše-st- í

napíše pro Pokrok Západu
úvahu o situaci na ostrovech fil-

ipínských Z dopisů jeho dřívěj
ších seznali čtenáři že je bystrým

prozíravým pozorovatelem a

proto bude úvaha jeho dojista
velmi zajímavou
— Pan Emil Folda bankéř

linwoodskýbyls manželkou svou v

minulých dnech v Omaze aby
sobě prohlédli výstavu a navštívili

své přálele a známé Měli jsme
potěšení jej v písárně uvítati

Sbor Boleslava ě 60 JČD

odbývá čtvrtletní schůzi příští
neděli dne 10 září Nepřítomné

členkyně podléhají pokutě
Františka Čapek ta

Táber Sebraska ěíslo 4771 lWA
odbývá svou schůzi zítra ve stře-

du v 8 hodin večer Všichni
sousedé nechť se dostaví

J F Přibyl klerk

Tajemství severního polu
Nivrat Jednoho cestovatele polárního objaa--

ojemnohi dcearadnl tajematvt Praví Ce

mnoho nová pevniny bylo objeveno při moři

Weddellovi a mnoho otevřeného moře viděno

by lo k jih o To dokaiu je le mocni zeď ledo-
vá o které! hliaall dřivijěi ceetovatelá byla
pouhod domněnkou Cestovatelé polární nej-ao- n

jedinými kteří aetkivajl ae klamem
Mnozí lidé a aeciiivnoati a dyanepalt klaminl
byU tolikráte ie domnívají ae te aeni lidného
léka Vlak oni mohou býtl vyléčeni byť I eta
lék! le zklamaly Užívejte jedlaý apolebllvé
lék Hoetetter Sutanách Blttera který! airo-ve- l

vyMěl zacpu Bervoanoat besaennoet a ne-
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ZbofS as prodává dle libosti ba# za hotové
BesasBBietky 41U o

Pfedplácejtc Hospodáře tvým

přátelfim do Cech

I kouská odepřela mu plat nadobro

Svědectví Havdekovo znělo v

neprospěch Dreyfusův a poněvadž

I uváděl některá jména z diplomati- -

ckých kruhů jež v této afíéře měly

podíl předseda soudu plukovník

Jouaust rozhodl vésti výslech při
1'

zavřených dvéřích Vůdceantisemi-- f

tů Jules Guerin nalézá se dosud

Zdbarikádovaný se svými přátely
v domě vlastenecké ligy V zájmu

c jeho navštívil pařížský arcibiskup'
Richard předsedu ministerstva

''
Waldeck-Rousseau-- a avšak valně

I

nepochodil neboť předseda panu
arcibiskupovi odpověděl že sice PÁNOVÉ!

Naše podzimní sbži

jest již zde

HAYD

Jest
naše

Za

váží 6Í jeho osoby i důstojnosti
avšak spravedlnost francouzská

prý musí míti vrch nade vším

ostatním Guerinovi snažili se

podati pokrmy též dvi dámy pa-

řížského polosvěta Dámy tyto

dostavily se v pěkném kočáře

květinami ozdobeném k domu v

němž Guerin dlí a policií se vy- -

čas přehlódnouti si

znamenité zásoby

nabízíme největší a nejlepší výběr světlých pěkných a na jisto zcela

vlněných kašmíru serges a nejmodnějŠÍ worsteds vzorku jaké si jen

pomyslíte Výborná práce střih a úprava těchto obleků za tu cenu

činí je jistě nejlepší koupí ze všech

Po 01000
nabízíme nejnověji! a nejžádoucnější vzory ze všech jeZ viděti bude

tohoto roku Tyto obleky mají všechny podrobnosti a nové myšlénky

-

jádřily že zvědavost nedá jim po--

koje dokud neuvidí dům v němž

hlídáni jsou zabarikádovani vězňo-

vé Francouzská policie jest však

opatrná a tušíc že dámy mají něco

za lubem prohledala kočár v

němž přijely při čemž nalezeny

byly zásoby pokrmů v květinách
'
ukryté Rozumí se že žádná z

nich nebyla do domu puštěna ani

e zásobami ani bez nich

Srbsko Poměry v této nešťastné

hf zemi již železnou rukou vládne

ne dětinský a zhýralý král Al-- h

xandr nýbrž ještě zhýralejší jeho
otec Milan jsou každým dnem

nesnesitelnější Milan každého

jemu nepohodlného člověka stihá
'
a žalářuje Tak na příklad srbský

vyslanec v Rumunsku Michal

Ďeorděvič upadl u Milana v ne--1

milost a byl odvolán protože ne- -

mohl prosaditi vypovězení srb-

ských utečenců v Rumunsku —
'

Z předběžného vyšetřování s útoč-

níkem (!) na život Milanův fůrou
KněževiČem skončeného minulou

' sobotu vychází na jevo že bylo

39 osob obžalováno z velezrády a

10 jiných souzeno bude pro uráž- -

- ku veličenstva

„ San Domingo Prozatímní vtá

da jei stan svůj měla v městě

Santjago de las Caballeros usídlí

se nyní v městě San Domingo jež
bode pro příště sídelním městem

i
— Loď jei vyplula v sobotu ze

Santjaga vezouc gen Jimineze
" musela se ucbýliti do přfstavn
Caimanera na ostrově Kubě ná-

sledkem prudké boufe jíž na mo--

jaké nalézti lze v práci zakázkové
aneb na obě zapínací Práce na těchto oblekách jest do nejmenší
podrobnosti výtečná- - Látky jsou výborné pevné worsteds též mnohé

kašmíry benátské látky a klubovní kostkované

$500 a $750

kdy nabízených

až 01350

Máme na výběr vesty na jednu

čatatva v Oziazo

Po 01500 01800 a 02000
prodáváme obleky na kteréž zvláště upozorňujeme pány kteří mívají
šatstvo dělané na zakázku Toto zboží obsahuje nejnovější a nejmod-

nějŠÍ látky jaké viděti jest pouze u zakázkových krejčí Práce vyrovná
se v každé podrobnosti a v každém ohledu zakázkové Docílíme lepší

padnutí na tělo s méně nesnázema než když by jste měli oblek děla-

ný na zakázku a ušetříte od fiooo do f 1500

HAYDBN BROS
prodávají nejvíco


