
Pokrok Západu8
Rodiče zprvu nepřikládali velkou Pokrok Oot 81prodají aneb zaprodali 'mezí ná- -

mi příliš mnoho avšak k ostuze-

ní dost Pochybujem však že

20 roK- ů-
POKROKU ZÁPADU

"Uvedl jsem1 pouze několik bo-

dů po naší straně této věci

Kdyby p Rosewater měl místa ve

své lebi pro obraz největší cnosti

'"pravdy" nebylo by příčiny k

nespokojenosti Čechů

"O jakémkoliv osobním sporu
mezi p Rosickým a p Rosewate-re- m

nevím ničeho ale soudě dle
dosavadních styků mezi oběma

pány jestli jest tedy musila být
k němu příčina dostatečná

Vic Bureš

V stáří

Vůle vládne

T lidem
proto
obleky

si příklad z lidí
f

při koupi
od Nebraska
naším 1 božím

'

při výběru —

trarf brou pověsť

v 30 chytrost ve 40 roz-

um prodáváme tak mnohým dospělým
atd Jak jste starý? Vezměte

dorostlých a používejte roz-

um obleků Nepotřebujete koupit
jestli nejste úplně spokojen s

a cenami ale používejte rozum"

považte že závod mající do--
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nakoupení než závod bez pověsti shledáte že šatstvo déle

vytrvá jestli je zaručeno
Mnozí z vás jsou cizinci v městě a cizinci v krámě — nej-lep- ší

čas celého roku k seznámení se s námi jest právě nyní
když vyložili jsme - '

- mužské podzimní obleky po

$750 S850 $900 $1000
Máme za to když se s námi seznámíte a seznáte ceny to-

ho zboží Že učiníte jako člověk 4oletý

jest mnohem jistejSi místo k

řlt--
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Náš černoch

naostřil sobě nůž a seřízl ceny ka

men pro následujících 30 dnů v

míře úžasné s=2rm-~- m-

OaUamna $700

Kamna na tvrdé nhl! $20:00

Kamna i nM a "EaDees"

za ceno jaontoliT

JL c raymer
1514 Farnam nl Omaha í

2408 N ul South Oaaha

Heyn-ů- v dar ještě mísíc

KMf v! te udéleu nám brl itHbrn?
koflík —

prvoi cena ca krásnou fotografii
nedávné konvenci Wog raflitf — "dor to

mu bu4eme vlak dáva tdarma krásnou po
doblznu ve radovcb barvách v pekntra
rámci t ttmláfm Jpdnotllvm tuctem platino
kabloetnUb aneb vttifch fotorraflf Podo
blxna vt vodových barvách sama má cenu
SidO Presd£tM!

fotograflsti
818-816S-

J 15 al Omaha

Objedniívnte-- li na základé

i

i1

prodává Anton Bílek daleko levněji L

nežli kterýkoliv obuv ní obchod ve mě-- í(
stě Činím tak proto abych seznámil V

obecenstvo s naSími výtečnými Školními n

střevíci Naie zásoby pochází od oej- - í
lepších vyrabitelft jsou úplně nové a )
s nejlepiích továren Prodej dobré obu- - j
▼i pro žáky lacino jest mou specialitou
Jestli hledáte obchod kde nejvýhodněji í
koupiti obuv pro láky pamatute slf

oVézá te ve známé

lékárně 'JZm fiérmdka

v tisle I2Ó6 již IJ Uí

bllU Williams

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

nalézá se t i 609-ft- ll jli 12 ni

MASNÝ KRÁM

na jii straně města vlastni krajan

"V F K-aiio- l

Mslo 1244 jiinl ij ul

NeJvětSÍ zásoby masa vSeho draho
uenek salámu íunek a rbbec všeho co
obor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Výbor pro veřejné práce

přijal v pátek nabídky na dlažbu

některých ulic kterými se nabízí

dlažba asfaltová od $208 do

f242 za čtvereční yard a dlažba

cihelná za %150 až Í175 Nej-niž- ší

nabídka bude přijata dle

přání majitelů pozemků kol ulic

jež dlážděny býti mají dle toho

zdaž si zvolí dlažbu asfaltovou

nebo cihelnou

- - Armén Haykal Kozoka kte-jr- ý

má krámek klenotnický n? vý-

stavišti zaplatil Howeovi dluh

desítkou která jest neberná je
to jakýsi dluhopis tennesseeský z

roku 1860 a vypadá jako desítka
ien že nic neolatí Howe to— — —

j
oznámil spolkovému úřadu a ten

nvní stíhá Kozoka pro udávání-

meberných peněz
'
— Dva nebezpeční ptáci se do

stali do klece policejní jelikož

lpf na nich dosti opodstatněné

podezření že spáchali několik

loupeží ve městě a v okolí Jed- -

ním je Green známý též pod

jménem James Gordon a druhým

:Bert Doran Mají ještě jednoho

spojence a policie zatkla jakéhosi

podezřelého Člověka ale neví

je-- li to onen pravý V pátek
chtěli vyfouknouti ve Waterloo v

máslárně pokladnu byli však za-

plašeni a brzy na to zatčeni

-- - Policajt Inda který byl
souzen pro domnělé zabití černo

cha Smitha byl opět přijat do

sboru policejního
— Klára 0'Brienova osmiletá

Školačka přejeta byla ve čtvrtek

buggym na 16 u Davenport ulice

Poranění její však nebylo těžké

— ono te řekne iee ta tuh

ans mouka dobrá Ale nejlepli jest
Wilberská Zvoneíka a Aksamita

— Na 29 a Douglas ul má

černoch Lewis Ca rte r malý do

mek v němž bydlel jiný černoch

jménem Curley Rocker skoro po

celý rok aniž by platil nájem

Nyní žádal Carter aby mu Rock

er domek vyprázdnil že se do něj

nastěhuje sám V soboto ráno

Tešel Carter do domku a brzy na

to z něho zavzněl výstřel Když
se sousedé sběhli nalezli Cartera

na zemi s prostřelenýma prsy
kdežto Rocker zatím i se ženou

svou zmizel Těžce raněný byl

dopraven do nemocnice kdež po
ranění jeho uznáno za smrtelné
neboť kule vnikla do těla blízko

rdce
— Na sobotu v noci přepadli

dva černoši Tbeo Lawrence na

Harney mezi 11 a n ulici a vy
bravic mu z kapes f 8 uprchli
— Politoviní hodné neštěstí

stihlo rodinu p J Hlávky by-

dlícího na 9 uL pod nemocnicí

vJosefa Před nějakým časem

hrál si nletý jeho syn ještě a ji-

nými hochy ve škarpě kam vté-

kala Iplna z nemocnice vylévaná

dilajíce ti rybníčky Ntifastnou

nánodou lízl se synek p-- Hlávky
Otto o nějaký ostrý předmět
xpftsobiv si poraněni na levé noze

AI poraněni toto nebylo velké

pícce boch odešel ihned domu

sillaje ti a velké bolesti v noze

důležitost nepatrnému poranění
když však noha počala silně oté- -

kati a bolesti hošíkovy stále se

množily dopravil p Hlávka syn
ka svého do nemocnice sv Josefa
ku léčení Léčení trvalo několik

týdnů avšak bylo bezvýsledné!
neboť lékaři nemocniční rozhodu
se konečně malému Ottovi nohu

kotníku amputovat! Minulý

týden odvezl si p Hlávka syna
svého z nemocnice domů jenž

pro vždy cítiti bude následky ne- -

svědomitosti správy nemocniční

která špínu z omývání a čistění

různých nemocných stížených
často i nakažlivými nemocemi ne

chává odtékati na ulici

Sbor zástupců pro českou

školu odbývá pravidelnou schůzi

příští Čtvrtek v Sokolovně a jeli-

kož předléhají některé důležitější

otázky jest Žádoucno aby všichni

pp zástupci jakož 1 ct zastupi-

tel ky byli přítomni

— Kao chce mít zuby bez

bolesti vytržené neb dobře vypl
něné ten jde k A P Johnsonu
zubnímu lékaři 1402 Farnam ul

Telefon 1561

— Minulou neděli pořádána
byla v budově T J Sokol první
dětská besídka které účastnily se

mimo dítky školní též i matky
dítek a sice v počtu dosti hojném
což zajisté svědčí o tom že ne

jsou lhostejný k tomu jak milá-

čkové jejich v mateřštině pokra

čuji Besídky zahájil případnou
řečí p J Bufiata řiditei dětských
besídek načež následoval pro-

gram jenž sestával z deklamací

zpěvů pochodu a několika hudeb-

ních čísel Celý program byl

pěkně proveden zvláště pak hu-

dební Čísla žaček Milostenky Bu-

rešové a Piny Svobodové jakož
i žáků Stanislava Letovského a

ČeKka Vacka Žákyně hrály na

piano kdežto žáci hráli na hou-

sle První besídka dítek uspoko-

jila zajisté každého a jest oprav-d-
u

žádoucno aby podobné pořá
dány bvlv Dokud možno velmi

J --Jimčasto

— Tábor Nebrasská Lípa čís

1 83 W O W pořádal minulou

sobotu velkou společenskou zába-

vu v síní p Jana Hrocha jež se

setkala s úspěchem mravním

finančním neboť návštěva obecen-

stvo bvla velmi četná Přítomní
bavili se při výborné hudbě p
Eliáše téměř do rozednění

— Někteří členové školní rady
1 J K

tsou v pocnyonosii zuaz jsou
zákonitě oprávněni ku zařízení

večerních škol Zákon prý jim k

tomu práva nedává a proto budou

Žádati právníka školní rady o radu
v té věci Veliký počet žáků jest

již zapsán do večerních přednášek
a školní Fiditel by rád zahájil vy
učování v pondělí 6 listopadu
kdy již vše k vyučování připra
veno bude Jedná se tu jen o

peníze zdaž jest školní rada

oprávněna je vydati na večerní

školy i

Prodáváme nejlepSí Ohio uhlí
za $700 toni Jupiter kosové

$575 tana Tyto dva druhy

jsou nejlepší r triwjikuste nás
Hald Biee 506 jižní 16 nl
Telefon 1238 Skladiště 20th
Sc Popleton Are Telefon 1222

— Pan Rosewater snaží se ve

svých řeČích i ve svém časopise
odvrátiti pozornost českých voli-

čů od toho oč se vlastně jedni
hanobením Rosického Doufáme

že se voliči nedají zaslepiti tako-

vým házením písku do očí Ro-

sický není žádným kandidátem

pro žádný úřad o Rosického se

hlasovati nebude Rosický nečiní

nic jiného než svou povinnost a

bájí čest Cechů svých krajanů
kdežto naopak pan Rosewater se

snaží čest Cechů co možno nejvíce
ookáletL Není na tom dost že

učinil čes republikány směšnými

použiv je při minulých primárních
volbách za nástroj pak je zradiv
a opustiv když pro něho vykoná
li k čemu je falešnými sliby 1

oředstíiáním ořiměl tak že se

stali posměchem celé strany a ve

škerého voličstva ve městě Teď

chce všechny zostuditi a postaviti
před celým světem co bezectné a

a veškerých zásad prázdné zapro-

dance tím že svádí kde jen koho
může k zaprodáni svého pfesvěd
ČWabv si udržel oověst že nosí
české hlasy v kapse Není ovšem

takových odřezanců kteří se za

UIILI!
UI aa SO tm ttty Mji

713 Ca 13t£L

místo R

C Carhon 107 jii 16 ul
S7ml naproti Hajden'a

nékteré oznámky zmiňte

podaří se panu Rosewaterovi aby

pomocí peněz a pomocí úsilí ta

kových odřezanců svedl jakouko
liv značnější část poctivých voličů

na scestí na kterémž by nás pou
ze jen hanba a potupa očekávala

— Naše Čtenáře a zejména

čtenářky a hospodyňky upozor
ňujeme dnes zvláště na ohlášku

People'8 obchodu Vystřihněte
tuto ohlášku a jděte do onoho ob-

chodu s ní a budete tam moci

koupiti potřeby pro domácnost

levněji než kdekoliv jinde jak z

ohlášky sezoáte
— Na dnešek v noci zemřel ve

svém příbytku na jižní 8 ulici

krajan Fr Rozmajzl jenž svého

času přišel k úrazu při práci na

zdejším elevatoru následkem če-

hož byl několikráte operován až

konečně byla mu odňata noha

Nešťastný krajan byl ženat a za-

nechává zde manželku a šest neza-

opatřených dítek Rozmajzl ná-

ležel ku katolickému spolku sv

Václava

— Školní rada se přidržela
rozhodnutí státního superinten-
denta Jacksona který tvrdí že

ženy musejí býti registrovány
pakli se chtějí sučastniti voleb

Opis tohoto rozhodnutí bude do-

dán každému z výborů volebních

aby sedle něj drželi a připustili k

volbě jen ženy které se nechají

registrovat!
— Spor mezi školní radou a

stavitelem Latenserem dostoupil
svého vrchole v pondělní schůzi

kde byl stavitel ze služeb Školní

rady propuštěn Nekonal prý

svoji povinnost neb měl vlastních

staveb mnoho a nezbývalo mu ča-

su dohlédnouti na práce vykoná-

vané na Školních budovách Na

jeho místo byl zvolen Walter
Meisner s měsíčním platem {150
kdežto Latenser měl $200 mě-

síčně

Odpovéď Burešova

Zdejší World-Heral- d psal mi

pulý čtvrtek:

Snaha E Rosewatera vlákati

Čechy nazpět do řady překruco-
váním pravdy a útoky na Jana
Rosického zdají se míti účinek

jaký starší Člen kombinace Rose
water-Moore- s neočekával a sobě

nepřál
List p- - Rosického uveřejněný

včera ve Wórld-Herald- u přinesl
řadu projevů se strany českých

republikánů proti mašině a zjiště-

no mimo všechnu pochybnost že

čect 0 Američané V Douglas Co

jsou jednomyslnými ve svém od

poru proti mašině a její tiketě
' Tvrzení Rosewatera že nepři-

měl Bureše k ucházení se o nomi--

wa1 pro uraa krajsiceno Kieraa

opustiv jej když týz úmluvu se

své strany spinu a získal delegace
z českých ward k pomoci prove
dení zámyslů Rosewater-Moorov- -

ských zodpověděn je pí Burešem

který-
-

je v stavu věděti lépe než

kdo jiný co bylo vykonáno a jaké

sliby Činěny Rosewaterem Pan
Bureš sděluje jak následuje a

zřejmě projevuje nejen jak Če

chové cítí nýbrž 1 odhaluje na

světlo patrnou zrádnost Rosewa

tera vůči Čechům a jejich kandi

dátu:
"Redakci World-Herald- u: —

Vidím že chtě nechtě vtažen

jsem do volebního zápasu p
Rosewaterem Vzhledem ku řeči

kterou tento pán uveřejnil v Bee

dne 23 dovolte mně uvésti ná-

sledující íakta jak mi známa

jsou:
"Článek Pokroku Západu kte

rý pan E Rosewater uváděl jest
v podstatě pravdivým

"Pan E Rosewater sám při
pouští že mne nutil k tomu

abych o úřad se uchizeL Pan
Rosewater připouští Že kdežto

mně sliboval svou podporu po-

vzbuzoval ziroveK p Barighta
Pan Rosewater mi slíbil 60 až 90
hlasů při prvním hlasování jestli

delegace jeho strany zvítězí

primárních volbách vyžaduje
ovšem ode mne a mých přátel
abychom pomohli rvítéziti v již
ních wardicb (první druhé

sedmé) což jsme očinilí ale kde

zůstaly jek sliby? Pan Rose-

water ví Že ani já ani který jiný
Čech nehodlal se o nějaký úřad

nebizeti a rep strany než mne

přiměl k tomu Byla to proto

jea jeho práce a je nesmyslem

aby někdo tvrdil že my jsme re

publikány pouze k vůli úřadu
Paa Rosewater ví dobře že jsem
odmítal o úřad te scházeli a !

poaM aa jeho aj&fováal jaesn ae

se že četli jste tuto v tomto iistn

Dámské plysovd kojpy pouzo za $275

QE0L1ATISQU
mUJaa spod noera pwyw uim

německých zákonu

DR RICHTRA

Uotvovyw
PiUIl EXFELLEIL

Méi nl)tíe twnl lepáfha
mi láliiK 11 n kot

1VMal pMalml UUll umo)

'HtnmuihKl nrt
přijmu a talud li mnu—

Zprávy spolkové

Tiber Hebraska čísle 4771 MWA

odbývi pravidelnou schůzi zítra

večer vs středu dne 1 listopodu
Všichni členové jsou Žádáni aby
se v plném počtu dostavili

J F Přibyl klerk

Čleatvé Jaa Has Lože Č 5 B P

jsou žádáni aby se dostavili do

schůze příští středu večer dne 1

listopadu Předléhá důležité jed-

nání vyžadující přítomnost všech

členů Frank Jelen taj

Tiber Celanbas Čís 69 WOW

Oznamuji Vám bratří že cvičí-

cí odbor oď Alpha Camp Číslo I

navštíví náš tábor dne 31 t m

ve spolkové síni u pana Jos Kle- -

oetkv 11 a Williams ul Chcete-l- i

se dobře pobavit dostavte se

Fr J Fitle klerk

' Těl Jed Šekel

výbor ku pořádání bazaru nechť
se dostaví toto úterý večer do

Sokolovny Přítomnst starého

výboru vítána V

Emil Čermák před

Zickvatr trrale rylny Zcha'y i- mtai mi ladnodannim oiiTiol Dr
Blle'a O rast Neřve Kuitorer Zailete l pro

$200 láhev na tkoníku OMrttte 11 Mirmi
Dř t Kilne 11 Wl Arch St- - ťhlfdjMphta

Na prode) °lL
velmi Eotni CechT Mizené ueadi Té dobr
mUto pro právníka Hlaste m pod lifroo:
Jrdoeteietvt ef Pokrok Západu Ou aha
Heb

k vine etáláho rftětku cara- -

Coleme katdámn kdo pfo- -

vvtnie Jedoatetetvl nniU-- k1 o loveckýrh
pHrodDicb a náboten-Lr- b

ubrut Nemějte iuh ooa
v soad pred xtrátno

O B HILBEMMANN

Pí St Paul Minoeaota

TtLtPHONE 43

íriBJgíL

141 FARNAM ST

IVejlepdí

"sraloťPffl

uhlíMé uhlí

08SO tuna
Kapte dok ad tt Itcioť ntboř cena

brxy ttoapoe

Rstraski Fccl Cc=finy

v PureMalt
YHISIIEY
DISTIUXO AND

1 '
BOTTUD AT TME

Víiur7S?kX3

DisnuERY

PURITťn —
STREH6TH ANp

F LAVOR

CJfo Tento kri-n- ý dimkýlmadní kejp dělán dobrého
1 plyiu déjky 18 palců míry kolem kejpu dole 80 palců

iobrou Arctlc kftíl Sluáně dělaný a lepíí nedostanete
ani ta $6 00 Zašlete nám 50 centů a pošleme Vám tento

kejpnaVaM expresní stanici k dobrému prohlédnutí a
budete li spokojeni uiuáte 2e Jcít velmi laciný a prá-

vě lak Jak ho ovefejfio leme zaplatíte Vaiemu agentu
na itanicl doplatek 8325 a zajisté se s nim uspokojíte
neb ta tak nízkou renu ho jinde nekoupíte Zvláitní na-

bídka těm kdo pošlou °ploou částku s objednávkou!

Předplatíme železniční dovoz až na jejich atanici Ob-

jednejte nyot dokud zásoba sttóí FH objednávkách

neopomeňte udati Va&i adretu a též expresní neb železniční stanici Pemze zailete

v registrovaném psací neb na Money Order Dále udejte míru kolem pasu
Piifibjedn-tvcetmlot- se laskavě

NOVOTNÝ & CO 99 W

tlitilAHitlltlittiiiiiii

Objednávkám
z venkova vénnje ř
se vždy ta nejvétší

E

pozornost

Čeští prodavači
v každém oddélení

1

i i

te četu jste oznaoiku toto v tomto listu

Randolph St CHICAGO

BOSTON STORE
Ozxxatxa

J L BRANDEIS & SONS míj
II W Corner Mth Douaiaa St
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M
drak K
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zimníků pro maže a hochy
Před zvýiením cen vlněných látek nakoupili
jsme obrovské zásoby za botové při velké

srážce a proto můžeme nyní latstvo

prodávat levněji nel kde jinde

r ainr pěkná obleky pro male shotovené s kai-I-

m(rQ a tweede Jednoduchá i dvouřadové

mají eeau 8790

sn j pěkné sianl apodzfmaf obleky s Impor--

f liw lovancS anrlických dav worateds kai--
Bsfrfi pěkach chevlotf Irdooducbé I dvouřadové
saka i fraky saajl cena lí 00

ni velmi pěkaé podtimní a timaí obleky v

La J90 e)rtaianítě)lfcb vtorefeh s importová-
ních řerafch a barevných elay woretedt a pěkach
cheviotecb éUly by Jiade f (i 00

kriaaé obleky s aeihledaaí jítch látek a
Za 9 12U vsorkt HUly by Jiade SI800

in nn mniské vkaaaé podilaal a simaí obleky
Lm JflvlrJ tbotovesté s aejlepifck importovaných

S ůomádrb vlběach litrk MHíeté dle Mtaovějilbo
třiha Stály by Jiad 83000

XJELLÍ! koapíte aaodai evrrhafk v barváek od
Tetlé d laavobaěU Stály by $Za C5C0

t t
koejpfta Mjaovljil drah svrcbafkl k
smí twdstsN a v siasli ZvhUtfHkai£

aoCJtf a akesvvMý k—y visaa veK CaC' J v kCJnicb &ék
yi uúim kcs4U sJ tauht=ac:rrrl


