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Trr ZKUSILI JSTE 4!£ X

na od Kroonstadu k Winburgu
jest takto opevněna a bájena
Z Pretorie se oznamuje Že

vrchní velitel Mafekingu plukov-
ník Baden-Powe- ll jest mrtev

Angličané však zprávě té nevěří

— Dárky pro hocby zdarma v

našem odboru chlapeckém dává

ny jsou každou koupí jakož i

zápisní knížky (mohou býti užívá-

ny co knížka pro mzdu) dostanete
zadarm u Nebraska Shoe & LUN6 BALSAM?!

Jert to Tbom llk proti

kašli a nastuzení
ífláítí pik kalil CKtnral4mn prl nimi
potfebnjfte nMeho k olerenl tlaol t k
DTolnini hleoD V ohledu tom tblcdát

Jej rytetam i neobnabeje opium

Chce by každý to věděl

DoTolt ml Hel íe po Tyniltl
lahvi Allen'1 Lang Buliáma proti illnems
lípalo prídul k byl Jtem yflélen

toto dobrovolní pro dohra trpících
BURHILt H DAVIS Uhyette R I

Zaslouženi chvála
A J Colbom Eq (Artorla Ili) re-

daktor SomeiMt Beraldu pita: "Mobo

odporačiti Allcn'g Lang Balrtm co ten
nejlepíí lék proti kulil a nastnaflolnám"
A J Harrls k CoLtímJ Clnclnatl0
Cena 25 a 60c s $100 láhev

n lékárníků

Čechové a jejich zápas
o samosprávu

Nákladem Pok Záp vydána bvla

ftád Ellíka Přemyslovna { 77 ZČJ3J

odbývá čtvrtletní schůzi dne i5ho
dubna t r Všechny člcnkyně
jsou zadány by se určitě dosta

vily Joserlna Steiger taj
ftád SUraa i 78 ZÍDJ

odbývá čtvrtletní a měsíční schůzi

příští pondělí dne 16 dubna

J Janák taj
— Zkouíka na "Chudou holku"

bude odbývána v úterý večer v

Sokolovně'

Comenlns Camp číslo 76 WOtT

Tímto oznamuji že paní Marii
Drozdové vyplacena byla podpora
v plném obnosu a sice $1000 po
její zemřelém manželi br Václavu
Drozdovi Jos J Kalčík

klerk
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Čechove a jejich zápas
o samosprávu

Nákladem Pok Záp vydána byla v

brožurce přednáška pod výše uvedeným
názvem kterou připravil p li J Pal- -

da pro literární kl tib Astorovy knihov-

ny v New Yorku a upravil pak pro m3-iiěn-

Midland Moathly Tento český
překlad předifišky tvoří brožurku 40

ftránek obsahující vyobrazení Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko
metiskélio a Josefa Jungmana Cena
pouze 10c třeba v kolkách Dva sešit)
měsíčníku Midland Monthly cbsahu-jíc- í

tutéž přednášku v angíičině za
2Scta Pokrok Zápaťu

Omaha Pera

oitoatoiioiiooitotoitostoitoitoito

Předplácejte na Knihovnu Ame

rickou pouze $100 ročně

A 1 W

~
tj&J-Sjjl- u-

ororurce preanska poa vyse uvedeným
názvem kterou připravil p L J Pal-d-a

pro literární klub Astorovy ktJÍhov
ny v New Yorku a upravil pak pro mě
síčník Midland Monthly Tentočeskf
překlad přednášky tvoří brožurka 40
stránek obsahující vyobrazení Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose

a Josefa Jungmana Cena
pouze 10ctřeba v kolkách Dva seSity
nKÍčníku Midland Monthly obsahu- -
jící :utéž předuišku v angliSině t
''jetá Pokrok Zppadtt

Orjaha ftebv

V rÍTOdu Pokroku Zipadu používáme Densmore psací stroje již po kolik roku™

spUitilsjooenÍDja
rrhierne HVrntopormtett JuM M Wt

Kočáry k polarbůriSL
obdržíte vždy nejlepší a nejlevnější

HcjpgtnP Máry pmoyfmi ráfy

Telefon 257 31- -ir Paláce

POZEMKY!
Hledáte-l- i pozemky s vysokým

dové angličtí se omlouvají že jest
velmi obtížné jich střežiti na pev
nině africké

Válka jlho-afrlc- ká

vaiecny ociDor anglicky dal 11

dubna do veřejnosti zprávu mno
holi na lidských životech a zdrav
stála již válka jihoafrická jenom
Anglii Zpráva ta neobsahuje
ztráty posledního týdne ale udává

přec zabitých důstojníků 311
mužů 1960 na rány zemřelých dů

stojníků 48 mužů 465 ztracených
do zajetí upadlých 168 důstoj

níků a 3732 mužů Mimo to ze

mřelo na různé nemoci 47 důstoj
niku a 1485 mužů různými neho

aami 3 aastojnici a 34 múza z

bojiště co k další službě neschop
ných bylo domů vysláno 288 dů-

stojníků a 4934 mužů Celkem

tedy se stalo již zbraně neschopno
13365 mužů a počítá li se Že v

bitvách posledního týdne se stalo

ještě asi 10000 mužů zbraně ne-

schopných možno směle čítali
že anglická armáda proti Boerům
válčící se o atooo mužů ztenčila

Z Pretorie došla opět zpráva
novinářská o porážce Angličanů
o níž se však úřadní zprávy angli
cké ani nezmiňují Bylo krutě

bojováno u Brandfortu kdež mělo

býti asi 600 mužů anglických za-

bito a poraněno a asi 800 jich
padlo do zajetí Jest to již třetí

porážka již Britům spůsobil Loer- -

ský generál De Wet během týdně
a o žádné nechtějí Angličané nic
věděti Zdá se to však pravdě

podobno poněvadž podmořské
telegrafy jsou i z Lourenzo Mar-que- z

v rukou anglických tak že

by zprávy ty do veřejnosti nepro-

pustili kdyby se na pravdě neza-

kládaly

Z pramene anglického došla

zpráva o jakési bitvě u Wepener
kdež byli Angličané napadeni od

Boerů se tří stran Boj ťval od

rána až do půl třetí hodiny odpo-

ledne načež palba ustála An

gličané se domnívali že Boerové

ustoupili ti však hned druhého
dne záhy ráno boj obnovili Ve-

litelem Augličanú je tu gen Bra-ban- t

a v bitvě té se účastnilo asi

3000 muži anglických na straně
Boerů počet není znám Angli-
čané oznamují že tu své posice
udrželi a že na obou stranách

jsou ztráty velmi těžké
Z Bloemfonteinu se oznamuje

že jsou prováděny tajemné pohyby
od vojska anglického ale jakého
jsou rázu nepřichází do veřejno-
sti poněvadž všecky depeše zpra-

vodajů jsou přísně censorovány
Má se však za to že pohyby ty
směřují k tomu aby Boerům v

jižní časti Uranžského státu ope
rujícím byla cesta na sever zame
zena Tolik jest jisto že objevení
se ozbrojených sborů boerských v

jižní časti Oranže povzbudilo do-

mácí obyvatelstvo k novému od-

poru Posádky anglické z měst
oné Části státu odtáhly a oni Boe
rové kteří přísahali poslušnost
Anglii jsou vydáni na milost :

nemilost válčícím spoluobčanům
Dovolávají se ochrany u Angliča
ců ale ti jim ji poakytnouti ne
mohou

Dopisovatel Times z Lourenzo

Marquez oznamuje že se ze spo
lehlivého pramene dověděl že

byly Boerům zc zálivu Delagoa
dodaná děla v obalu co stroje
udaná Děl těch mělo býti asi

30 "mezi nimiž některá velkého
kalibru Boerové se prý veřejně
chlubí že přes území portugalské
propašovali hojnost _ válečného
materiálu

Berlínský dcpisovatel Daily
News v Londýně tvrdí že Reich- -

mann který nedávno velel menší-
mu sboru Boerů v jedné bitvě je
totožným s Reichmannem vojen-

ským průvodčím který od vlády
Spojených Států k vojsku boer-ském- u

poslán byl
Gen Gatacre byl náhle odvolán
nahrazen gen ChermsMem

Panuje nad tím všeobecný údiv a
nikdo neví proč byl z velitelství
sesazen Byl povolán do Anelie

Z Lourenzo Marquez bylo o- -

známeno že tam byli zadrženi
američtí členové Červeného kříže
kteří se ubírají do Pretorie Bylo
prý jich celkem asi too a neměli

průkazní listiny ale po nějakém
čase bylo jim dovoleno odejeti
do Pretorie Někteří z nich bvli
tak neprozřetelní že se přiznali
že jdou bojovati s Boery k čemuž

byli prý zjednáni za J30 až I40
měsíčního platu a proto byli asi
zadrženi

U Kroonstadu jest prý soustře
děno 35000 Boerů kteří tu 90
děly nedostupných opevněních
očekávají Angličany Celá kraji

Tttofratick
f Cechy — Ze staré vlasti došla
kabelová zpráva že tam désně
řádí povodeň Po tři dny se lil

hojný déšť který rychle rozehřál
velké spousty sněhové tak že vše

cky řeky vystoupily ze břehu
Nižší části Prahy jsou pod vodou
v některých čtvrtích jezdí vojen
ské pontony Doprava je úplně
zastavena Nejhůře je na nábřeží
kde jsou celé řady doma opuště
ny Zprávy z celé země oznamu

jí že je spasobeno mnoho Škod
na osení — Z Vídně přichází te-

legrafická zvěsť že v Čechách u

Toron (snad Turnov?) panovalo
silné zemětřesní které pobořilo
asi 60 doma Poněvadž se otřesy
stále opakují bude se muset ve-- 1

škeré obyvatelstvo z města vystě-
hovali

Rahuskt-Uhers- kt — Císař

František Josef I vydá se na den
6 května u příležitosti osmná-

ctých narozenin německého korun- -

níbo prince do Berlína Vezme
- sebou ministra zahraničních zále-

žitostí Goluchowskébo což jest
znamením že se bude jednati o

důležitých věcech zahraničních—
Císař udělil řád zlatého rouna vy-

slanci rakouskému v Berlíně a

císař německý byl prvním který
mu blahopřál k tomuto vyzna-
menání

Nímecko — Berliner Tagesblatt
uveřejnil zprávu že má býti ve

vodách čínských provedena ná-

mořní demonstrace a sice od vá-

lečného loďstva několika vlád

Čtyry německé křižáky a dvě

jsou již připraveny k od-

plutí do zálivu Pe-Či--

Itálie — Vyslanci boerských

republik ku vládám evropským

pánové Fischer Wolmarans a

Wessels
'

přistáli v Neapoli to
dubna Zdržejí prý se několik
dní v Neapoli než se vydají dále
O svém poslání do Evropy nemlu-

ví jen se jeden z nich vyslovil
že by Boerové rádi mír uzavřeli

jen kdyby podmínky jeho byly
poněkud snesitelný Tvrdějí že

se lord Roberts s vojskem ajgli- -

ckÝsn nikdv do Pretorie nedosta— — -# r

ne poněvadž jej cesta povede ne
hostinnou pouští a on má nedo
statek koHstva a všeho tažného
rX' ir 1 PrntActníf rAtUntnU

proti tomu Že útok Sipido na

prince Waleského by měl jakési
podpory se strany některého zá

stupce boerských republik
Francie — Stará Paříž místo

pro zábavu na světové výstavě
byla otevřena již 8 dubna Již

první den byla návštěva obtuvska

laké Švýcarská vesnice jez jest
částí švýcarské výstavy byla ote
vřena Slavnosti zahajovací byl

přítomen president Loubet a jiní
vynikající státní hodnostáři K

některým vchodům tlačily se tak
velké zástupy že bylo třeba mno
ha strážníků aby mohly udrženy
býti v pořádku Vrchní ředitel
6tvo výstavy rozhodlo že vše co

je na výstavě zastoupeno má býf
otevřeno v neděli Jakýs L Gaget
byl opčt zatčen poněvadž zrazo-

val vládě německé různá vládní

tajemství Byl zaměstnán ve vel
kr-- závodu bankovním a tvrdí
že chtěl jen pod vhodnou zá
minkou vylákati peníze z vlády
německé — Ve sněmovně poslan-
ců byla vláda opět intcrpelována
ohledně projití vojska anglického
osadou portugalskou v jižní Aíri

ce Ministr zanramcnicn zaiezi
tostí ia to odvětil že vláda fran
couzská v té věci nemůže ničeho
učiniti kdyi ostatní mocnosti

jsou k záležitosti té lhostejný

Belgie — Ve sněmovně belgi
cké přečetl předseda ministerstva

dopis krále Leopolda v němž

oznamuje že veškerý svůj pozem-

kový majetek odevzdává národu
Ku oslavě svých bfletýcb naroze-

nin se odhodlal k tomu aby prý
1 1 I 1

puzeni ay jenu ve mesieca DClgl-ckýc- h

mohly býti upotřebeny ku
okrase měst těch Pro zdravotní
stav obyvatelstva jest prý třeba
založiti parky a veřejné budovy
na pozemcích těch Sněm přijal
dar ten s provolávním slávy králi

Leopoldovu — Tvrdí se s mnoha
stran že revolver z nějž Sipido
na prince Waleského vystřelil byl
nabit jen slepými patronami bez
kulí Zjištěno jest že útočník

vypálil jen jednu ránu

Oslrov to Heleny — Dopravné
parníky Niobe a Milwaukee které

odvážely zajaté Boery z Kapská
přistály u ostrova toho to dubna

Jak ce tvrdí jsou zajatci zdrávi a
dobré mysle a guvernérovi ostro-

va prý vláda anglická nařídila

aby nimi zacházel co nejšetrněji
Gen Cronje se nalézá mezi nimi
Ostatní zajatí Boerové budou sem

PSACÍ - STROJE!
jsou dvdí nezbvtnou Dotfobou v kaldAm

obchodě a možno říci íe v každém zaměstná
ni kde ge více pfie Při koupi psacího stroje
dlužno pflhližetl hlavně k Jednoduchosti a do- - _
kouulostl zřizeni neboť to zaruěuie trvanll
vrst V těchto ohlfdech aniž Jukýchkollvěk
jiných jest nepředstlžltslným R

ťiste sl o popisný katalog na (
United Typewriter & Surplies Co

£T-to- - Toik Olty cv Qmalia XTaVb ~

opatřené zahříyatlly pro nonyyziiel

Stables 1623 Davenport St

POZEMKY!

tvrdým stromovím místy louky a krásní- -

Poplete nim alresu a exoresui taniul a iny

O osudu Mafekingu od 30 března

není nic známo

SOUTH OMAHA

— Sbor Palmové Dřevo číslo

72 Kruhu Dřevařek uspořádá v

sobotu dne 28 dubna skvělý ples
v síni p Koutského na 20 & Q
ul a zajisté že příznivci sboru v

plném počtu se dostaví '

— řekne ODieky kaDaty ta
kým rovných není zhotovené z
dobré worted látky po $13 --—

vyrovnají se oblekům zhotoveným
od krejčích za $3500 — u Neb-rask- a

Shoe & Clothing House'
So Omaha

— V pondělí odbývána posled
ní schůze staré rady městské za
účelem sčítání hlasů při poslední
volbě odevzdaných a jakmile toto

bylo skončeno odpřisáhnuti všich

ni zvoleni mayorem fensorem
načež ihned nová rada zasedla
Po přečtení jmen odročena schůze
na úterý odpoledne kdy mayorem
Kellym oznámeno poděkování se

jeho co radního prvé wardy a

jmenování na zbytek lhůty C C
Cliítona Při hlasování vrženy
tři hlasy pro a tři proti tak že se

nominaci potvrzení nedostalo
Předsedou rady zvolen nově zvo

lený radní W P Adkins kterýž
hned na to jmenoval jednotlivé
výbory a sice jmenován radní
Fitle předsedou výboru finanční-

ho a na výbor požární vodáren

ský policejní a na budovy veřejné
a radní Dvořák předsedou výboru
na budovy veřejné a na výbor na

viadukty ulice a uličky právní a

na tiskový ro přečteni záruk

jednotlivých nově zvolených úřad- -

níků schůze odročena — Poklad

níkem Koutským složena záruka

na 1104'tVip s ručiteli převahou
českými a sic&jodepsána záruka
Ant Pivofikou ha $ 1 o 000 Tos

Koutským na {5000 Taném Kout

ským na $5000 James Koutským
na }ioooo pí M Pivoňkovou
na $20000 Ant Bělohlávkem na

$5000 pí A Dienstbierovou na

$3000 a J Ohnesorgem na $2000

- Podp Sokol Tyrš číslo IV
v South Omaze uspořádá na osla
vu svého osmiletého trvání velko

epý výlet spojený s plesem do za

hrady pana Koutskýho v neděli
dne 27 května počínaje ve 2 ho

diny odpoledne 60x8

— Klub obchodníků svolává
na dnešek večer společnou schůzi

kluby pro zvelebení jihozápadní
východní části města a Brown

parku za účelem porokování
tom jakých kroků bylo by třeba
učinili za účelem přimění společ
nosti pouliční dráhy ku položení
nové tratě kteráž by od 44 a Q
ulice středem města na 13 :

Missouri ave a odtud do River
view parku vedla

— Mužské punčochy beze švů

5c žluté zástěry do jatek 39c
pěkné žluté nedělní střevíce $150
silné kšandy 15c silné spodní
prádlo 25c pěkné plstěné klo-

bouky 95c krásné svrchní košile

50c lněné límečky 7ác gumo-
vé límečky 5c pěkné každodenní

obleky pro muže $375 obleky
pro hochy od $100 nahoru u

Nebraska Shoe & Clothing House
roh 25 a N v So Omaze

— Od příštího pondělí opráv
něm budou listonoši roznášející

zásylky v residenční části města
ku registrování zisylek poštov-
ních čímž cesta těm kdo dopisy
registrovali chlf na poštu bude
ušetřena

— Městským pokladníkem Fr
Koutským oznámeno v pondělí
jmenování hlavního příručího a

sice stal se jím E L Gustafson
dosavadní zástupce Metropolitan
Life Insurance Co

— Na poště south-omažsk- é

prodáno za prvé Čtvrtletí za více

jak $15000 kolků

— Nově zvolená rada školní
zanáší se myšlénkou na jmenová
ní tajemníka rady kterýž by

veškerý Čas svůj záležitostem škol
ním věnoval Dosud zastával
úřad tajemníka jeden z radů škol-

ních kterýž však také nedělal to
zdarma neboť za práci svou $50
měsíčně bral

— Nová škola Jungman na 20
O ulicích otevřena bude teprve

po prázdninách Rozhodnuto tak
hlavně následkem toho že dopo
sud úplně hotovou není jakož i

proto Že otevřením nynějším no-

vé rozvržení školních distriktů

nutným by ae atalo

Clothing House v So Omaze
— Maycrem Kellym propuště-

no v úterý ze služby osm policistů
— mezi nimi í policista Lisec —

a na místo jejich ihned policisté
noví dosazeni Mezi jmenovaný
mi nalézá se Polák Fr Kobiela
— V pondělí v noci vloupali

se neznámí dosud lupiči do ob
chodu A L Bergquista na 24 s

L ulicích a roztrhli pokladnu dy-

namitem vzdor tomu však s ne

pořízenou odtáhli Bylť totiž

výbuch tak silným že jím sou
1 #

seasivo ze spánku probuzeno a

tak lupiči na útěk dáti se museli
dříve než času ku zmocnění se

peněz dostali

— James Černý zaměstnaný v

jatkách Hammondových dopra
ven byl v pondělí večer do okres-

ního vězení následkem obavy že

by lynčován býti mohl Černý
bydlel u krajana Fr Vávry na 20
F ul a tu v opilosti pokusil se

o znásilnění tříleté jeho dcerušky
Byl zatčen a do vězení vsazen' a
téhož ještě dne do bezpečí do vě

zení okresního dopraven
— V pokladně městské nalézá

se z výnosu poslední daně kteráž

$7445876 obnášela všehovšudy
pouze jen $972292 z kteréžto

částky přináleží $6193 do fondu
úrokového $279 do fondu

$279 do fondu poli-

cejního $4 do fondu požárního
$345 do fondu osvětlovacího

$1047 do fondu služebního $299
do fondu měřičského $2 do fondu
všeobecného $4 do fondu na

opravu ulic $111 do fondu pro
svědky $16 do fondu mlékařské-h- o

$8 do fondu vodárenského a

$138 do zvláštního fondu licenč
ního

— Krásný výběr velkonočních

nákrčníků oď t5C — jsou nejlepší
jakéž kdy v Nebrasce do prodeje

dány byly — u Nebraska Shoe &

Clothing House So Omaha

— Maršálem nově zorganiso-van- é

policie stane prý se Miles

Mitchell nynější náčelník sou-

kromé policie v jatkách Swifto-výc- h

— jedině však prý tehdy
když táž služba jakou nyní má

zajištěna mu bude Doposud do-

stával maršál pouze $65 měsíčně
kdežto Mitchell nyní celou stovku
dostává a čelní obchodníci south-omažš- tí

jakož i majitelé jatek a
nakládárea jsou prý volnými roz-

díl tento z vlastních kapes vyrov-na- ti

— Ve středu odevzdány zápis-
níku městskému odpřisáhnuté vý-

kazy volebních výloh jednotlivých
kandidátů pro úřady městské
Dle týchž největší vydání měl re-

publikánský kandidát pokladni-
cí ví Fr Koutský a sice $9750
Radni Dvořák vynaložil na zvole-

ní své $6050
— Cvičící odbor Těl Jed So-

kol v South Omaze činí velkolepé
přípravy ku první své zábavě
která bude uspořádána v sobotu
dne 12 května 1900 v síni p J

Koutskýho
— Ye schůzi odhadčích usne-šen- o

odhadovati majetek osobní v

jedné třetině a majetek pozemko-

vý v jedné pětině skutečné ceny
— Chcete-l- i dobrou obuv za

málo ptuěz podívejte se na
naše $200 černé neb žluté stře-

více u Nebraska Shoe & Clothing
House So Omaha

— Městská rada bude v někte
rém z nejbližších zasedání požá-
dána o přijetí ordinance kterouž

by nařízeno bylo společnosti po
uliční dráhy vytrhání nepoužívané
tratě na N mezi 24 a 26 ulicí

Lešetlnský Kovář

Před několika lety vydána byla
fráze úchvatná výpravná báseň" Svato-

pluka Čecha Lešetínský kovář" lí-
ceno y ní otrvtni tahy pončmčováu
českých dčdin cizozemskými fabrikát
ty a vřela láska liJu českého u feCi

otců avýcn Lešetínský kovář vzor

pravého Čecha yidoru je snahám pv

nčiriovacíni a zaplatí vzdor svůj živo
tem neboť za poněmčovately atojí mo-
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
BáseS psaná v sloha lehkém a přece
úchvatně zajímavém spůsobila veliký
rozruch Však ten trval na krátce!
Vláli ji skonfiskovala! Jen něco málo
výlisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
Že přijdem vstříc přání každého milov-
níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele báseS tuto v

plném znění konfiskovaného vydání
A v očekávání tom jsme se nemýlili
íiěhem pr Horokn rozebráno prvé vy
dání skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydáni druhé v mnohem lepši a deko
nalejší úpravě a větším formátě ne!
bylo prvé Básefl tvoří kniha o 88

stranách a prodáváme iipo25ct Do
Čech se Zaručením za 50c s druhého
vydání (ana kniha valné těiií) za 65ct
K dostání za botové

Pokrok Západ
Omaha Meh

mýtiny? Jestli ano tedy si prohlédněte krajinu kolem města Cadott aosady Dry woodt

y okresu Chippewa ye Wiseonsiira

zajisté najdete co hledáte V kraji tom jest l mnoho českých rodin usazeno mr

noví osadníci stále přicházejí ze všech končin Ameriky
O další podrobnosti a popisy pište na majitele pozemku

Cýpreansen Bros - Eau Claife Wistv

whim6 V BENEŠ v českém oddělení

'TfAAnA nnn£rnt Otět na?l nabídku:
liUUIIť Clll£ť vám poíleme ku prohlédnuti jednu bedulíku naSk-- 10 cenťivTcm
dmtnfkn ledny pozlacené Wkar zlatem pěkné
v m iuidiu r ni ulil uiiii-- i n iui uiiuuiiu licia uiiitdii VIí " jř' i liiil" J iv ivi n_i- -

niklovaný a pryžťovoti rukojetí33 neb 3 kalibru který stoji t6u0 aávěsek k h )di likéru
aneb Jura Gem knoflík aneb jehlici náprsní Jež se prodává po lli Prohlédněte al vle na
staniol a (online pfeitvědě te Že tozatoittoji zaplatíte $399 a výlohu záillkyjlna ani cent

ZDARMA pěkný Importovaný kapeoní nuž se dvěmi želízky vytahovákem n zAny
ilíek doutníku a fezátkem na sklo ceny 50c jestli poplete HWs obiednávkont Jli

kož nabílíme rěal tyto z účelem oznamování nepošleme ríce než dvě irarnltury jedné osobě

Hlng SCMXfrrmxO C9„ 157 Washington St Department 99 China go IllliaoJj_

WM mil Omalla

stu rol 16

2&

ryté hodinky s patent strojkem ztraíeae na :

a Conglas ElicR

STORE

NáS pravidelný výroční "Challenge" výprodej zahájen bude zítra a
dokáieme Vám jím ie dáváme lepSÍ zboží novější zboží a více zboží

za méně peněz než který jiný obchod v Omaze —nechť stane se cokol-

iv— nikdo nemaže prodávat! levněji nei my To dokazováno jest kaž-

dodenně po minulých 10 roku

"Challenge" prodej v Boston Storu
V nynějším výprodeji naťzfme tak velké láce že zdá íe to až býti

nemožným A neváháme říci že bylo by to nemožným pro kterýko-
liv obchod Jiný a nás Sak podobného slova neznáme a když řekneme
ie to chceme— tak 10 učiníme a konec Přijďte se přesvědčit a shledáte
to býti pravdou

Nabízíme tentokráte tak výhodné koupě Že celý obchodní svět zY
ttane nad nimi suiti a neustaneme dokud ka2dý nedostane co míli
chce Snížíme ceny tak nízko že zapomenete že vftbec nč-ak-

jiný
obchod jeStě ? Omaze jest Koupíte u nás novomri lni zboží nejlepáf
lakkosti tak lacino že ostatní závistí ončmí a že celé město ozývali se
bude chválou naší že "pouze jedinké jest zřídlo láce a zřidlém dm jest
Boston Store"

BOSTON
J L BRANDEIS & SONS nulitde


