
8 Pokrok Západu
hislán do Des Moines aby tam byarilláulTsa vzdělání až teprve v 19 letech Pokrok Nor fZakončení výstavy

Veliký shon po penlzUh V st--
íí 20 roků- -

T
Vftle vládne v 30 chytrost ve 40 roz-

um proto prodáváme tak mnohým dospělým
lidem obleky atd Jak jste starý? Vezměte
si příklad z lidí dorostlých a používejte roz-

um při koupí obleků Nepotřebujete koupit
od Nebraska jestli nejste úplnč spokojen s

naším 7 božím a cenami ale používejte rozum

při výběru — považte že závod mající do-

brou pověsť jest mnohem jistější místo k

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-

lepší 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

Náš černoch

naostřil sobě nůž a seřízl ceny ka-

men pro následujících 30 dnů v

míře úžasné —

Oal kamna - - $700

Kamna na tvrdé uhlí $20:00

Kamna t Taření a "Hanses"

za cenu jakOukoliT

15U Farnam ul Omatia

2408 N al South Omaba '

V štastné
VřUlna i nás nemftíe

$2 SO méní pak Jetecb
obou a cenu kterou I

ocelovými Iplceml: íádo
Jako u varhan Hraje
ohuravi neb Jinak
nejohilbenřjtlcb pUni
naflhriutlaic pfanf
praví Není to farářka
a válci Zalle se vám po
peGize Kychle Jdou na
Staodard Mff Co~ i

A iiáááiáiV

Výstava naše skončila se v úte

rý v noci ale komedie s ní teprve
započne Všecko je tam z dluže
no a čím více se blížila doba za
končení tím větší netrpělivost je
vili věřitelově a již týden před
zakončením se žaloby u soudu jen
hrnuly Každý z věřitelů byl jist
že dluh jeho zaplacen nebude a tu
se snažil aspo3 o to aby nárok
svůj pojistil na materiálu na vý
stavě se nalézajícím Žádosti
soudní zabavení se množily kaž

dým dnem a zmatek byl všeobec

ný Když přišli konsteblové za
baviti nějaký předmět na výstavě
nechtěli jim ho policisté výstavn
vydati a tu nastala tahanice z níž
však z pravidla vykonavatelé soud-

ní vyšli co vítězové neboť policie
se neodvážila násilím vzdorovati
soudním rozkazům

V poslední den výstavy chodil

jeden výběrčí od pokladny k po-

kladně každé čtvrt hodiny a vybí
ral odtud peníze aby se jich soud
ní vykonavatelé zmocniti nemohli
Dva policisté s notnými klacky jej
na této obchůzce stále střežili Na
koncesionáře výstavní bylo dvacet
osm zabavovacích žádostí odpři- -
sáhnuto a není téměř předmětu na

výstavě který by nebyl obtížen
dluhem nebo rozkazem zabavova- -

cím Ani Chicago Wrecking Co
která budovy výstavní koupila
není prosta nesnází neboť se hlá
sejí dodavatelé dříví kteří nedo
stali zaplaceno za materiál dodaný
na stavby chtíce své peníze dříve
než se přikročí ku strhování bu
dov

Obyvatelé Midwayse rozcházejí
do všech dílů světa Filipínci a
Hawaíct odjedou do San Francis
ka aby se odtud přeplavili do

svých domovin Hagenbackův
zvěřinec se stěhuje do Filadelfie
na tamní výstavu veliká houpačka
bude dopravena na východ a umí-

stěna buď na Coney Islandu nebo
Atlantic City a některé z kuri

osit se rozptýlí po jižních mě
stech kde jsou dosud různé vý-

stavy pořádány NejvětŠÍ čásť
zřízenců výstavních se vydala na

východ kdež se budou ucházeti o

místa při výstavě která se chystá
Bufíalo N Y Hudební sbor

Bellstedtův odejel do Cincinnati
kdež jest z části najat pro koncer

ty symfonické pro zimní období

— Výpomocný šerif Shaud s

pomocí tří policistů zatkl ve stře
du večer tři nebezpečné zloděje na
venkovské cestě asi q mil od
města Měli zatykače pro krádež
koní a čekali na ně v úvoze

Zlodějové přijeli ve voze a byli
od policistů zadrženi a tu v jed-

nom z nich byl poznán z vězení

uprchlý trestanec jones na jehož
zatčení jest již dávno vypsána od
měna I50

- Centerville Block Coal Co

210 jižní 15 ul dobývá a prodává
pravé Walnut Block a tudíž neu
činíte chybu když objednáte vaše
ublí na zimu u nás Prodáváme
též Rock Spring Ohio Illinois a

jiné druhy měkkého ublí Mimo
toho vyrovná se naše tvrdé uhlí
kterémukoliv a stojí pouze $850
tuna
Telefon 1770

T104X5 L M Shubert Jed
— Pat Griííin který se co sle

pý pasažér protloukl z Chicaga až
sem strčil ve středu nohu mezi

nárazníky vlaku nákladního Čímž

utrpěl těžké poranění Byl do-

praven na policejní stanici kdež
mu lékař nohu obvázal a shledil- -
že Žádná kosť není poškozena
Ve střevíci s poraněné nohv sta

domácnosti jest vždy hudba
lakonpltl pliaa to $500 neb varhioy po
kteH na ní uml bráti Ariston taujme mwto

tiejchudti miíe diti Skladby Jsou nu válcích a
papir neb opotřebováni Příjemný ton a blaa

víecbny inámé hymny a Jest ottehou pro staré
stltené Bavi společnost výteční Doprovází pěv

Jest potřlenlm asábavom pro ditky Můžete
Tisíce odperuceni "Ipil nei isme očekávali'
Váha v obalu 18 tb Poaz 16 00 v Díkné skříni
olHlrieol KI00 po exprers Jednatele vydílávaji
odbyt Zallete 2c kolek na katalog

Vešít St Nmw vohki p o Box 23 Dare 48

souzen

— Kdo chce mít zuby bez

bolestí vytržené neb dobře vypl
něné ten jde k A P Johnsonu
zubnímu lékaři 1403 Faraam ul
Telefon 1561 tí

— Zítra v sobotu jest posled
ní den registrace Na jiném mí

stě uvádíme registrační místa

každý kdo posud registrován není

měl by se dáti registrovat] tak

aby se mohl volby súčastniti

Registrace trvá až do devíti hodin
večer tak že každý má k tomu
času

— Minulou středu odbýván
byl pohřeb krajana Rozmajzla
jehož úmrtí v minulém čísle jsme
se zmínili Zemřelý pochován
byl na katolický hřbitov za ne

obyčejného účastenství obecen
stva jakož i katolických místních

spolků k nimž zemřelý náležel
Poslední poctu zemřelému proká
zal spolek sv Václava a spolek
sv Jiří

— Bývalý guvernér illinoiský
Altgeld měl v úterý v Creighto- -

nově síni řeč politickou ve pro
spěch kandidátů spojených stran
a jinou v Blumově síni v South
Omaze Na obou místech měl

četné posluchačstvo které častým
potleskem odměňovalo řečníka
Mluvil o hnanční soustavě o tru
stech a válce na Filipínech za níž

veškerou zodpovědnost uvaloval
na presidenta McKinleyho a jeho
přívržence Altgeld odjel ve stře
du aby ještě v jiných městech
státu řečnil ve prospěch spojených
stran

— Příští sobotu pořádá "Ar
mour Base Ball Club" svůj výroč
ní ples v nové Sokolovně k němuž

mají vstup pouze zvaní hosté
Klub tento má mnoho přátel mezi
naší omladinou která nepochybně
v hojném počtu plesu tohoto se

súčastní Vstupné pro páoa ob
náší 50c

'

— Znáte pivo kteréž proslavilo
Milwaukee? Bylo to pivo Schlitz-ov- o

jaké čtpuje hostinský H
Vávra v obou svých hostincích

tas na ronu 13té tax na 15té a

William Navštivte jej a přesvěd
v v 1 s

cite se ze tátovy maivaz jako u

něho nikde jinde nenaleznete Li-

kéry jakož i doutníky jsou ovšem

stejné dobroty pivem totiž ty
nejlepší a nejchutnější dtStí

— Noc na prvního listopadu
hallowe'en bude míti v paměti po
dlouhou dobu majitel pěkné kra-

vičky krajan ] bydlící na 3 a

William ul- - Nějací vypálení ko-

stelníci použili svého práva jež
jim dává hallowe'en a odvedli mi-

lému krajanu zamilovanou jeho
kravičku na dvůr krajana P jenž
bydlí na 2 a Pierce ul kde uvá-

zali ji ke psí boudě Na výměnu
pak přivedli J ovi psa krajana

Pe jehož uvázali ve chlévě
na místě kravičky Jaké bylo
překvapení a zděšení manželky
krajana J když ráno šla s hrn-

cem do chléva kravičku svou po-

dojit a na místě této nalezla tam
velkého psa lze si snadno vysvě-tli- ti

neboť čtvernožec tento ač

jest užitečným domácím zvířetem

dojiti se přece nemůže Zděšení
však v nej bližším okamžiku ustou-

pilo velkému rozhořčení neboť
nešťastná krajanka jinak se nedo-

mýšlela než že manžel její kravi-
čku prodal a za stržené peníze
dobrý den si udělal Krajan J

jest takto velice šetrný člověk a

proto není divu když manželka

jeho pří generální prohlídce našla
mu v kapse hrst papírových Wash-

ingtonů o nichž dříve nevěděla a

proto byla nadobro utvrzena ve

své domněnce Chudák muž!
Střádal lopotil se aby mohl ženu
svou něčím překvapití a nrní
takové podezření na něj padne!
Marné bylo jeho vymlouvání že

on krávu neprodal nýbrž peníze
že si ušetřil žena nevěřila a dlou
ho ještě neuvěřila Následo
val výstup jenž zakryt jest záclo
nou milosrdenství k bližnímu jež
prý neměla asi něžni polovice
vůči svému dobráckému muži
Kravička byla nalezena a krajan
ka J doji ji dálel

Každý ví proč zevní léčební

prostředky se užívají Anker Pain

Ezpeller jest z nich nejlepší Vy-ráb- if

se pod svědomitým lékař-

ským vědeckým dozorem a užívá
se v celém vzdělaném světě proti
reumatisma pakostnici a neural-

gii Láhev pouze 25c a 50c

UHLÍ!

po:íro:íu západu

oVézá m ye známé

v

likárně gm fíórmdka

v tíslt 1266 již rj ul
bUU WiUiamt

kdež lze veákeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

nalézá se li 509-51- 1 již 12 al

m MASNÝ KRAM

na již straně města vlastni krajan

V IP ICuxiol
flslě 1244 jižní 13 ul

Nelvětší zásob? masa všeho druhu
uzenek salámu šunek a vůbec všeho co
obor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

1 našeho města

— Zítra v sobotu jest posled- -'

ní den registrace Kdo nebude

registrován v sobotu nebude se

moci súčastnit voleb

— Jakými sluhy železničních

korporací jseu naši páni radní to
' vysvítá z jednání v minulé schůzi
Ačkoliv dráhy zdráhají se vyho-

věli zákonu a postaviti viadukt a
ačkoliv zdráhají se zaplatiti městu
co mu poctivě dluží i když toto

jest volno odpustiti jim více než

třetinu městská rada proto přece
vyhovuje každému jejich přání
Union Pacific dráze bylo dáno

právo kladení dalších tratí na
Leavenworth ulicí pod viaduktem
na jedenácté a též po Izard Street
blíže 14 Místo aby si páni radní

dupnuli a řekli: "nepovolíme
'
pokud se nevyrovnáte' padají
jeden přes druhého když dráhy
něco požadujíc

— Já ono se řekne ie je ta neb

ona mouka dobrá Ale nejlepit jest
Wilberski Zvone tka a Aksamita

— V zdejším krajském soudu
zadali zástupci spojených stran
žádost o rozkaz kterým by zapo-

vězeno bylo okresnímu klerkovi

při tisku volebních lístků dáti

republikánské navržence na první
místo Po výslechu obou stran
rozhodl sudí Powell že první mí-

sto přísluší navržencom republi-

kánským a sice z té příčiny že

při minulé volbě kandidát pro

guvernérství stran spojených ob
držel dohromady všeho všudy

957°3 kdežto navrženec pro

tentýž úřad se strany republikán-
ské obdržel 92987 hlasů Strany

spojené udržují jednotlivě svoji
strannickou organisaci a každá z

nich navrhnula sama o sobě zmí-

něného společného kandidáta
každá z nich oznámila jeho navr-

žení jak zákon vyžaduje státní-

mu sekretáři Mnoholi hlasů

každá z nich vrhla nelze zjistili
avšak musí se mít i za to že když
co samostatná strana působí a za

takovou uznána byla musela kaž-

dá z nich míti více než jedno pro-

cento odevzdaných hlasů jak zá-

kon vyžaduje Poynter původně

byl navržencem strany populisti-ck- é

a kdyby strana demokratická
se stranou stříbrařskou byly vrhly

dohromady pouze jen dvě procen-

ta hlasů obnášelo by to 3773 a

když by ten počet byl odčítán od

všech hUsů jež Poynter obdržel

jeví se pak v menšině proti svému

republikánskému navrženci a lze

tedy míti za to Že Hayward ob-

držel více hlasů republikánských
nežli Poynter populistických a

proto jest oprávněn k prvnímu
místu

—- V pondělí večer přinesl chla-

pec Karel Green děcko do ústava

pro opuštěné dítky jež mu dáno

bylo od jakýchsi neznámých žen

Při dítku byla cedulička se žádo-

stí aby se dobrodinci dítka ujali

jelikoZ ni matka zemřela a o otci

jeho že se neví

— Salomon Davis ukradl v

Oes Moinet diamantové prsteny
a uprebna sem zde je zastavil

aby se za peníze obdržené dobře

měl- - Byl však zatčen a bude po

Ál

když se stal klerkem v malém ob- -

J chůdku venkovském v Iowě zača
se po večerách učiti Zachovav
si peníze šel do vyšší školy kdež

teprve nabyl lepšího vzdělání
Do 19 let pracoval na farmě ale

vyšinul se jak v ohledu politi
ckém tak obchodním že ve stáří
svém mohl žiti pohodlně bez
starostí

JSTienhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo
vané plzefiské jako maivaz To

je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepička I A což ta chuťl Ja
ko křen! Když jste "v městě"
neopomeSte zajít na 'jednu plzeň-
ského třeba tu velkou a oč že se
budete se cítit jako doma
— Minulou středu práčova

krajan K Houba se svýtn spolu
aeiniKem m Kicnarasonem na
rohu 10 ul a Pacific na lešení

jež nalézalo se výši asi 30 stop
když lešení pojednou povolilo a

oba dělníci spadli na dlažbu Pan
Houba vyvázl sice pouhým leknu
tím avšak spoludelník jeho Ri
cbardson utrpěl nebezpečných
poranění jimž nepochybně pod
lehne Byl dopraven do nemoc
nice

— Příští sobotu 4 listopadu
uspořádá Podporující Sokol Tyrš
V 1

cisio 1 soukromou zábavu pro
své Členy a jich přátely ZároveS
uctivě zve sestry Sokolky Tyrš č

1 a bratry Sokol Tyrš číslo 2 ze

South Omahy by se v plném po
čtu zábavy súčastnili Za Podp
Sokol Tyrš č 1 Výbor

o

REU HATÍŠ Lili
HOTULaaapod neinoem pentan

německých zákona

DÍL RICHTRA

„KOTVOVÝ"

PAII1 EXFELLEIL
HA toH nifl není lroííb

Jrravý Jn m Icofor
V Am 6unxB hO- o- US Pmň 84-- w

Sl zlatven a l medaili

st a w eti Unaa a odponua
▼wm vMniml uutL íwtnu

{iMowiny i jinr mi vra' Vitajícími výteeniki Jf

olvov ý"BtomiM)hat nej

HotoTfcli peněz netřeba V'maanvuw Koupíte píkny
VKtor #in tro] i plnou
línrniturou pnuirojo
Zaruften 2U rokft Ho

tovíme 36 tht rel ko
sti roiotch cen

W TÍZ V3 00 koupíte Victor
kostel neb domácí Tur
hiDrlornnl z&rutané

Í5 rok 6 Hotovíme 84 drnbft v rfanteb cenieb
iisío oc koupfte velká ttojatá Victor pua

rromvtme nuoeo ntstroje Bautioiry idurma
Victor Mff C Dept X 4 181 167 ťlmoutb

líZiiA CD I ťlico Cbicifo Ul

Zvláštní levné ceny ten týden

pékné a lovné obuvi
Muik t3W tavtee $3 00
iluhké UM itřerlce QQ

Muiaké 1200 itřevfóo
$1 50

Ženak' itřeíce nejnověji! mody v nejlo-voéjlic-b

ceoieb
Délké ikolnf Mfovlce beze Irí nerozpárajl

M Zkoaika via pfeavědči M&toU koupltl
střevíce levoejl u náa nel kdekoliv jinde
Pamatujte: Antno Bitek Jeat posud Dailm

fetkjm produvatem

C J CARLS0N 107 So 16th St
niatupce po W Ji Whltnej

oapnitl Híjfleos

Heyn-ú- v dar ještě rařsíc

KnUf Sri le udílen nim byl stříbrní
koflík — první cena za krásnou fotografii
v nedávné konvenci Ttorflt4 — vidor to-

mu budeme vlak diva ' tdarma kráanou po
doblznu ve vadovýcb barvách pěknem
rámci a VtMfm J4not!ivm tuctem platino
kablaetnfrh aneb vU!cb totot-rafl-l Podo-
bizna t vodových barvách sama mi eenq

50 FreetMcMee!

fotorraflsta
llí-tl1- 7

J 1 al Ooiahai

TELEPHONE 43

1414 FAUNÁM ST

IVejlepňí

"Samar Ku

pblí hrdí olilí
ONSO tiinn

' Kapte dok ad j lnámé Bebof ten
krty sioupsie

Nejvétší sklenici plvá r ínésté chutné záknsky
po celý den lihoviny a jemné doutníky

DOSTANETE VŽDT V- -

TONDY KŘEČKA Íšg££i3£!2im?
VýU taé Omaha Brewlng Assoclation pivo vždy čerstvé oa čepu

zun uncova BKieoice piva za oc

VáS v detě oddaný

SPOLEHLIVÍ DOrJACI RÁDCE
Hojná sbírka vyzkoušených a jednoduchých předplsfi a rad k potřebí každé

~~A t 11 tli- - t í _ k w a m

ivuioy uiuetna xnina pro Kazaeno v meste i na venkove

540 velkých stran a přes 2000 pfedpisO

návodů rad a poVyoi jichž pro každou rodino
knždé zaničutnňní a kaíilý případ íivotut iřelta jeat

kniha ta jest velmi vřele odporučena od časopisů
i od kaidlho kdo ji četl

Jediná kniha tobo druhu r české řeči

Cena $100 v tuhé vaztč $135
Prospekt o 24 stránkách to jest ukázka formátu

tisku a obsiho pošle se kaidemu na požádáni zdar-
ma Dopiste si o nčj dnes Dopisy adresujte:

AUT !WrlK 3oxl650 ZXILWAIJura 7IO

BOSTON ST0RE
Omaha

BRÁNDEIS & SONS maj
Comer ltb k Douaias 8L

tm
hochy

nakoupili

I dvouřadové

cos a peanjca

MM todzinní iíiW
zimníků pro muže a

Před zvý&ením cen vlněných lilek
jsme obrovské zásoby za hotové při velké
sráice a proto můžeme nyní Šatstvo
prodávat levněji nel kde jinde

1m SI Qíá PkB obleky pro muie chotovene i kai£t „jfrt g tweedi Jednoduché i dvouřadové
majf ceno 1750

ra 27 jc pékaétimDÍ a podslmnf obleky t Impor-M- á

9fU lovanfc anelick ch cla v Wortteds ka- -

ženém bylo nalezeno Ji 15 krví

potřísněných Griííin na žádost
svou dopraven byl do Council
Bluffs

— V úterý pozdě večer spolé-

haje na to že policajti jsou
všichni na výstavě vymáčkl jaký-
si dlouhoprsťák sklo ve výkladní
skříni Nebraska Shirt Co na
Farnara ulici Sotva že začal z
otvoru vytahovati prádlo tam slo-

žené kápl na něj policajt ale

zloděj mu utekl aniž by byl co
sebou odnesl

— Bývalý guvernér státu Neb-rask- y

Alvin Sauoders zemřel ve
středu ráno ve stáří 85 roků
Zemřel klidně jako když usne

Byl od presidenta Lincolna usta-

noven guvernérem území kterýžto
úřad zastával od roku 1861 do
roku 1867 když se Nebraska
stala státem Roku 1870 zvolen

byl za senátora do spolkového
senátu kdel se postaral o upra-
vení severních hranic státu Byl
narozen v Keatncky aa farmě
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