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PÓKHOK ZÁPADU

mašina přeroste přes hlavy pak— Na poště zdejší se musí nyní kladníka Abbott za dist soudce a

Gilbert za člena do školní rady musíte tancovat jak vám bude
ážiti všecky zásilky poštovní

pískat Co tomu říkají občané a i
teré se z budovy vydávají Každý Posledním řečníkem byl státní se-

nátor Ransom načež schůze byla popiatnicír 10 tomu rennou v
ruh zásilek se musí vážiti a zapi-

- HLAVNÍ TĚCden volební? Budou takový švindlukončena '
sovati zvlášť lakož i zásilky ve

podporovat?městě v okolí a na vlaky dodává — Znáte pivo kteréž proslavilo

POKROKU ZÁPADU

aa'ézá se ve známé

lékárně fim fíérmáka

Ve čtvrtek tohoto týdne jestné Toto potrvá až do polovice Milwaukee? Bylo to pivo Schlitz-ov- o

jaké čtpuje hostinský H první den registracelistopadu aniž by úřadníci zdejší
Hlavní věcí v úspěšném obchodovaní jest hlavní spruhapošty věděli k jakému účelu se to Vávra v obou svých hostincích Dick Dodge bydlící na

jestli tato ochabne "kola ustanou v činnosti U nás jde všeděje Přišel "pefel" z Wasřnng Sherman ave se ožral minuléhojak na rohu 13té tak na 15té 'a
tona a co je "pefel tos mus me čtvrtka a uchopiv sekeru vrazil správně --— každý muž jest na svém místě a hledí si povinnosti

'

ipmi určeních Dosti možno že i oři takovémto zařízení nado salonu pí Cummingsovéodkud

William Navštivte jej a přesvěd-

číte se že takový malvaz jako u

něho nikde jinde nenaleznete Li
— Harry Walker bydlící v č

lezne se kritik který bude míti nějaké námitky jest však do
vyhnal všecky hosty pronásledujei7i 2 Uouglas ulice musi Dyn

v lisle 1266 již 13- - ul

btile Williamt

i

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

e na ulici Když pak pí Cummkéry jakož 1 doutníky jsou ovšem
divný pavouk obzvláště když se kázáno že obchod náš jest v popředí na prodej SVrCUIlMU

Naleznete zde nejmodnější střih největší množství á něj- -inesová mu zavřela za zády dvéřestejné dobroty s pivem totiž tyopije Tak aspoB tvrdí jeho druhá
nejlepší a nejchutnější dtbtf jal se do nich sekati v čemž muDolovice manželská paní Anna větší výběr Neopomeňte nás navštíviti ' Zimníky zvláštní

však zabránil policajt a odvedl hoWalkerová v žalobě za rozvod Ve Čtvrtek tohoto týdne jest
do basyTednou prý když přišel pozdě v

první den registrace f
délky pěkně podšité s vysokými límci vhodné fc zápasit M„

zimním počasím počínají od $3-7- i?S í0™ přijdou naše vkus-

né Beavers modré a černé — dobře zhotovené pouze $450
Tinde mtíseli byste platiti za tentýž druh dvojnásobně aneb

— Zahájení dětských nedělníchTISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

nalézá se t í 5011 J 18
noci opilý i vylil gasolin do vany

Příští schůze českého poli
zapálil to Několikráte shodil besídek zahájeno bude následkem

nepředvídaných okolností až odrozsvícenou lampu se stolu a jiné tického výboru nebude se odbývat
ve Čtvrtek z příčiny té že jest to neděle za tvden dne 20říinanodobné hlouoosti dělal což ir
první den registrace a odložena jesousedv často poděsilo Poněvadž — Ochotnici T I Sokol pořáMASNY KRÁM

tutéž cenu za zimník který postraaa viasinosir niavnicn

teploty a trvanlivosti ' ' '
v v

Hlavní zásadou naši jest předčítl vše co jinými obchody'

jest nabízeno To může dělati pouze -

na neděli večer dne 22 říjnatest prý více opilý než střízlivý daií příští neděli slavnostní před
nechce s ním manželka nic míti a stavení k němuž zvolena bylaProdáváme nejlepší Ohio uhlína Již straně místa vlastni krajan
žádá o úplný rozvod i s přiřknu rozkošná Tvlova báchorka "btra- -za $700 tana Jupiter kusové

$575 tana Tyto dra drahý konický dudák" Tak se nám"V F Kunol tím jí dítek

sděluje účinkovati bude při tomto— Kdo chce mít zuby bez jsou nejlepší v trhuzkuste nás
přeJstavení celkem 70 osob a výbolesti vytržené neb dobře vypl

Ušlé I244jilní IJ ul

"KTtXtXf vsaKv maltA víehi druhu
Uald & Kice 506 jižní 16 ul

pravě bude věnována péče neisvě- -
něné ten jde k A P Johnsonu Telefon 1238 Skladiště 20th

uzenek salámu šunek a vůbec všeho co ďomitější Jelikož pak hlavní
zubnímu lékaři 140a Farnam ul & Fopleton Are Telefon 1222obor tento spadá úlohy spočívají v rukou nejosvěd- -Telefon 1561 tf

— Testliže okresní republikán čeněiších ochotníků není pochyby C H Brewer & CoMCeny levnější než kdekoliv jinde Ve Čtvrtek tohoto týdne jest W G SLOANE k CO
ský výbor měl za to že hnutí mezi že příští neděli budou účinkující

první den registrace obchodniciCechy vyvolané rozhorlením nad slavit pravé triumfy Vstupné k

tomuto představení jakož i k nátím jak čeští voliči až dosud zne— V Národní síni p R V

rtota roaietyužíváni byli jest snad jen žertemMiŠkovského pořádána byla minu sledujícím obnáší 50 centů pro

Z NAŠEHO MĚSTA

— Jiří Frottiere jest kapelní
kem jednoho divadelního orche

osoby v reservovaném sedadle v íUle 407 400 411 se v St ulloea ne do opravdy byli včera z této

své domněnky velmi citelně vyru
lou neděli odpoledne politická
schůze Čechů omažských jež byla 15 centů pro pána a 25 centů pro Boutn umana

jbsbsmb_ Telefon S6stru na západní Midway a jeho šeni K ústřednímu výboru seslušně navštívena Schůze zahá dámu v ostatních sedadlech Zrnin pohrobníei a pfijéovatelé koní
430-4- 8 Ber 26 ul rio Omaha Neb

tf aaa Telefon JUloSOThnii m nradivi dle liboatl buď ta hotovímanželka na témže jevišti vystu totiž včera dostavili krajané ze ku tuto činíme proto aby čtenájena byla předsedou českého poli aeb na aplátky
1

South Omahy pan Filip J Zelen řové nemýlili se v cenách ježtického klubu panem Jfr bvopo
ka navržený za assessora a pan označeny jsou na plakátech' kdedou načež přitom oým představen

puje co herečka Mužíček z doia

střežil každé hnutí své manželky
na jevišti neboť je strašně žárlivý

Panička zvláště minulé ne
hvl n losef BuBatasDoluredaktor Vác Brabec navržený za kon nedopatřením vynecháno bylo že Náš černoch
t L jenž vysvětlil v pěkné řeči stébla v republikánské konvenci vstupné pro dámu obnáší pouze

děle házela přílišně svůdnými posluchačům proč máme si vážiti la oba vzdali se kandidatury 25 centů
zralí v do něiakém iiném muži v

Ve Čtvrtek tohoto týdne jesthlasovacího práva a jak máme Ústřední vypor oyi um nemaio

tnhntn nráva noužívatí abvchom ořekvaoen a domlouváno iim že
J K '

obecenstvu což Frottiera rozčeř naostřil sobě nůž a seřízl ceny ka-

men pro následujících 30 dnů v
prrní den registracetilo tak že si doběhl za kulisy na ukázali jiným národnostem že vě- - prý by se neměli dát svádět Rosi- -

míře úžasné —"--— liž po několik týdnů panují
paničku a vyťal jí políček ta však

domijsmesí nejen svých povm- - ckym weryz pry jest příčinou
pověsti že výstava nezůstane ote

ností vůči této zemi nýbrž 1 svých veškeré te nespokojenosti mezisi to nenechala ubiti a vrátila fa

fiuřu svému milovanému mužičko Oat tamna - $700
práv a ohledů jež vůči nám musí českými republikány Oba páni

vřena až do t listopadu jelikož
se nevyplácí Dnes bude ve schůzi Kana na Mnlilí $20:00míti každá ool t cká strana chce-- kandidáte vsak o jiném poucutvi Byli by snad v té zákulisní

zábavě pokračovali kdyby nebyli řiditelstva o tom rozhodnuto
Kamila i nM i Banfes"li naši podporu v politické kam- - členy výboru pověděvše jim že íŠkolní rada usnesla—- se vyroztrženi ale jako bylo předsta oani obdržeti Řečník zmínit se hnutí to nevyvolal žádný Rosický za cenil lakonkoliT

držovat! obecnou večerní školuvení skončeno začala mela znovu dále Že není radno držeti se nýbrž že Čechové smýšlí jako

slepě jedné strany politické nýbrž jeden muž že stala se jim křivda této zimy a sice ve dvou školníchRozzuřený muž ae vytasil konečně
budovách ve škole Komenskéhos břitvou hroze zamilované ženuš nnvmnnetf ni ioit ahvrhnm hvli ! a bvll DOVaŽOváni VŽdy len Z8
v Praze á v Kelíómove" škole na

stále na stráži a chvbuie-l- i ta neb pouhý nástroj a tentokráte panu-
-ce podřezati krk a sobě též Hna

se za ní sttaSně láteře ta pak utí severní straně města
15U Faraem ol Onahi

2408 H ol Sontk Omahaona strana máme o tom přemý- - je mezi nimi jednohlasné smýšlení
— Od neděle jezdí vlaky nakala o pomoc volajíc až se obje-

vil anděl strážce a ohroženou ženu
šleti a nenapraví-l- i chybu svou že se déle a více zneužívat! ne-pa- k

je naší povinností abychom dají Tím osvědčili oni krajané

ohritili se proti ní Řeč pana svoji občanskou statečnost a po1

dráhách z Chicaga přes Umanu
iis záoad rvchleii Cesta trvá 72z nebezpečí smrtí vysvobodil r -

j 0

hodiny z Omahy do San FranBuBatv ořiiata bvla se všeobecným dali důkázu jak solidárně stojí
S ÚMRTÍ A DÍKtrfZDÁNÍnnlilasem a řečník bvl odměněn všichni Češi south-omažš- tí a ne tiška 57 hodin Rychlovlaky z

východu přijíždí ráno o několik
hlučným potleskem Následujícím dají se od cíle vytknutého odvrá

řřníkem bvl n TfRosickv chef-- titi: Že podobně smýšlí též Če minut dříve a na východ jedou o

redaktor t 1 ienŽ též radil kra- - chové omažští - vyjma několik několik hodin později až o 7:30

ianflm abv bvli stále na stráži a krajanů 'i kterýmž se z - milosti

1ILUBOKÝM zármetkem stiřsni oinamu

jeme tímto svým přátelům a známým ie

milená naie manželka potabmo matka atebýně

MARIE SLOUP
bděli neustále takr aby správa městské mašiny teď přd volbou

fiřadní nalézala se v rukou pocti- - dostalo koště do rukou netřebá O'

újišťovatLvých a čestných Po té přešel pan

MjLPATjreriji

Frottiere byl násilím ozbrojen a

vsazen do Šatlavy kdež nyní oče-

kává soud

— 0H se řekne ie je ta nei

na mtuia dobrá Alt nejlepil jest
Wilberská ZveneZka a Aksamita

— Mladistvý sbor Sokolek Pod-

porujícího Sokola Tyrše č i

pořádal minulou sobotu velkou

zábavu svým příznivcům v roz-

sáhlých místnostech p J Hrocha

jež setkala se s úplným zdarem

Návštěva hostů byla velmi četná

a zá spolupůsobení výborné kape-

ly p Eliáše holdováno bylo bohy-

ni Therpsycboře až do rána So-kol- ky

Sokola "Tyrše mohou si k

podobným zábavám skutečně
"

řečník na jednotlivé
'
kandidáty — Paní Edna Watsonová za

spojených stran z nichž většina dala o rozvod od manžela Freda

Watsona Ten však na Žádost tu nemecKycn iaivunudo této schůze se dostavila Znaje
dokonale veřejné působení všech

podal odpověď že panička je půl fli A hO DIPUTRá
osob íež politického neb veřejné I ifATiffnfrvfivblázna Několikráte pry vytiazeia

veškeré kuchyňské náčiní po miho života se účastauií poukázal IkUlVUVl
na jejich dosavadní život a doká lém manželu a dělala prý ohromný

rozloučila se s tímto životem po trapné 6měsiěríí nemoci následkem

srdeční vady ve stáři 47 roků Zesnulá narozena byla v Hříšovlcícn

u Domažlic v kraji Plzeňském V žalu našem nemůžeme opome

nooti vzdátl srdečné díky spolku Svornost čís 71 F U of A a

firmé BárU a Heřmánek za skvostné květinové kříže na rakev

jakož I Těl Jed Sokol p Em Čermákovi pí A Sloupové a Metl

Bros za skvoBtne věnce a květiny Zvláštní dik budil vzdán Vel p

Vránkovl za dojemná s!oa útěchy v kostele a doprovození zesnulé

na hřbitov jakož i pana J Nejepinskému za soucitnou řei v domě

smutku ZároveD necbf přijmou srdečný dik všichni ti kdož během

nemoci drahé zesnulé nám nápomocni byli iakoŽ i četní přátelé

kteří ji k poslednímu odpočinku doprovodili Účast takto nám pro

jevená utkví nám v paměti navždy ose Sloup manžel

Marie Fait matka Adam Mariin Josef synové

Anna Kruml Růžena Sloup Josefa Kaldk dcery Marie Sloup snacha

Václav Krutni Martin Kalílk zeťové

PAII1 EXFELLEILzal že kandidáté navrženi letos špektákl až se sousedé sbíhali
aU --I Mf lawalfttAspojenými stranami jsou ve všem

jednou v návalu zlosti požila
všudv mnohem poctivější nežli arseniku byla všakj

_ w zachráněna

naproti roz- -kandidáti navržení stranou repu Bl ZiaiYCH a U llicuam- -

Watson nemá ničeho
ISSUdalcbdáai VlMtnl rtalna hnítblikánskou Dále vysvětlil pan mu bylo vy-vodu ale žádá aby UaWeti TJaaáa a odponemI

řečník přítomným jak mají se pro dáno d(tž v opatrování pakli roz- - fwuu [ml UkaH ucarn- - y

pn:it yii uiut --M j— i vou ten DUue povoieu manzeie
volební pravidla jakož i vyplfiova Watsonovi žijí spolu 3 roky a zdá
cf listiny jsou poněkud rozdílný J Sra_se ze se oba naoazui tono rázo

ZaUtVOV' Momacbal d
vého svazku manželského 'od oněch jež v minulých několika

létech se používaly Ku konci

ftšřju' BOSTON ST0RE— Naše městská mašina jak
své přesvědčující řeči vřele při

Heyn-fi- v darještž mžsfcse zdá zavádí zde Tammany po

Ve čtvrtek tohoto týdne jest

první den registrace
— Tom Monahan a Chas

Dennis kteří se nalézají ve zdej-Sí- m

vězení pro krádež kožešin v

obchodu Shukertovu nebyli pro-

puštěni jak jim slíbeno Okresní

právní zástupce se zdráhá dodr-že- ti

svůj slib a chce proti oběma

taškářům zavésti soud pro krádež

tu Na toto jednání návladního

Shieldse si stěžuje policejní řidi-t- el

White řka že je to jen z ohle-

dů politických Proti oběma m

není prý přímých důkazů

Ze bv byli loupež tu provedli a tu

Ozaaaliamlouval se pan řečník za sjedno
cenost všech Čechů v otázce příští KMf tL le udělen nám brl itHbrnf nn --ti jiairiv

zplsobu new-yorské- m Tam jak
známo Tammany vyvozuje velký

vliv prostřednictvím hostinských
koflík — prtrm cen -- ca k rifnou fotografiivolby která zajistí nám vítězství J L BRANDEIS & SONS nuj

N W Ooraer letb a Douglat Btv nedámi konvenci Hogrurtitt — Tidor to
tickety pro kterou budeme hlaso f Tdffi tVto 1"

Nestrpí žádného hostinského mu budeme rtak diva (darmá krunoa ptr
doblsau ve radoTfch berviah ptkntmvati a to jest ona spojených stran

kterýž by byl proti ní a neodvá

f '

V

u

:0

É

(I

{ {

v

V

Řeč p Rosického byla častým
děl jistý povinný obnos a sice od

rámci Vtlófm Jednotlivým tuctem plmtioe

kabinetnSch aneb vHllch fotocrarll Podo

blzoa v% vcdovfch barvick aama mé cenapotleskem přehlušována což za
pěti dollarů měsíčně výše Ob-

náší li průměr pouze jen desetjisté svědčí o tom že přítomní SS SO preevédcteie!

občané plně souhlasili s myšlén fotoerafistijen dalším jich držením ve vězení
kami páně řečníkovými Po panu

dollarů od těch 8000 hostinských
v New Yorku obnáší to 8oooo

Rosickém vvstoupil P- - St Kosto- -
J li al Omaká

rvz redaktor zdejší "usvety a

vyšetřováním se způsobí okresu

zbytečných výloh

— 39 pluk odebral se minulé

soboty z Fort Crook ve třech Jiii piail ííjMií iM
TEIEPHONC 43 1kandidát do školní rady ienŽ při

měsíčně aneb $960000 tedy
skoro jeden milion ročně Kdo

neplatí Tammany ten jest proná-
sledován každou neděli pro pro-

dej lihovin udáván a všelijak

rovnával imperialista vládní im
zimníků pro nuže a hochyzvláštních vlacích na cesta do

perialismem městským dovozuje
Před žvýlením jcen

! vlněných látek nakoupil1že teden tako drunÝ lest občanstvo
stíhán a kaceřován až se podrobí

Manily Bude dopraven do Van-couve-

odkud má býti dopraven
na Filipíny t nejbližším parníkem

našemu zhoubný O avé kandida jsme obrovské zásoby za noiove prt veiae
aaeb obchodu vzda Nyntisl

tuře vyslovil se p Koatoryz ře
mašina v našem městě pracuje asi srážce a proto můžeme nyní šatstvo „

prodávat levněji než kde jinde 'Fort Crook jest nyní obsazena 4
aetainami to pluku a 1 setninou

jako kandidát do školní rady ouoe

ce dovolávali též hlasů manželek též podobně- - Bylo nám sděleno
a J_ ř K JL1- -I muže shotovea s kU-- fpěkné obleky proj 0!%% f m(rů a tweedt Jednoduché i dvouřadové—Krh Icraianfl které maií DrivO e im¥7 pluka pravidelné pěchoty 141+ FARNAM ST

: --— Jan Johnsonbývalý zaměst saaji ceno víov
Pkaé slmoí a podxlmnl obleky s

9740 íovaaýc'1 ancllcktch clay worted kai--nanec v Hammondové nakládáme dooře iaao muzove 1 v řuu "

„ ' 111:1100 kolik týduů Když minulý INejlepňížaluje firma tu na náhrada $15000 mfrt pikaf cb cbeviotfi Jedoodocbé 1 dvouřadové

saka I fraky maji cena lí 00
za poranění v závodu tom utržené ? r dostal do spora do soudu poli m -- i niiu nooi nn iui oowaT v

ZaSpadl a něho kus dobytka při 5V eirosmaaitf iifch vxoreich s importoyaaate rnznycn uraau na yv I cřiní komisi upozornil na to ie
nfcb ceroých a barevných clay worateds a pekaýchstahování kůže při čemž si roz onen hostinský prodává bez licen lPnwer m lerifa Broadwell zališ! oilL což dle jeho tvrzení za

distriktnfbo klerka Cartis za okr se bylo mu sděleno že pan
mavor drží nad ním ochrannouróiii eschopní dělníci jaké spo- -

klerka ' Elsasser za okresního po--e£aot zaměstnává

ebeviotecb 8Uly by jiode il w
krásné obleky saelhledaBěiiich látek a

ZA iliaU víorkft Btály by Jinde $18 00

rm_ AA in moiaké vkuai podal (Dní a timai obleky
iitL 919W (hotovené a oejlepUcb importovtnfeb

a domácích vlntnych lilek HHieté dl aelnovějlíbo
Uiho Btály by Jiode 13000

w_ a" xn kovDlte modoí avreboík v barvách od

roku a dal svolení k tomu aby

''WoťRll

oblí tvrdá ni
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