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— Velký výlet spojený s ple
sem uspořádá Spolek Čechie č

11 CSDPJ dne 4 července
do zahrady p Tana Koutskvho
na 20 a Q ulici 70x2
— Nešťastný zlozvyk používání

petroleje neb gasolinu k rozdělá-

vání ohně v kamnech kuchyňských
vyžádal si v pátek opětně další
oběť a sice oběti dvě — uhořela
totiž paní Lena Andersonova man
želka zahradníka na 21 a F ulici

61etá Mary Olsenova kteráž

právě návštěvou tam meškala Pí
Andersonová připraviti chtěla pro
muže z práce se vrátivšího večeři
a polila palice kornové dle domně-
ní jejího petrolejem zatím však to

byl gasolin následkem čehož
ovšem jakmile sirku přiložila vý-

buch následoval V okamžiku kdy
výbuch se udál veběhlo děvčátko
do kuchyně a v témže okamžiku i

šatečky její se vzSaly a děvče ho-

řící pochodni se podobající do

zahrady vyběhlo Paní Anderso-

nová utrpěla děsných popálenin
jimž as v hodině podlehla děvčát
ko pak nalezeno bylo již mrtvo
Anderson při strhování hořícího
šatu s těla manželky své utrpěl
těžkých popálenin na rukou

velkolepý YYLET I
--uspořádA-

1 w i n
v Soitl Omaha

na oslava svého osmiletého trváni

do zahrady J KOUTSKÝHO

na 80 a Q ulici

v neděli dne 27 kvilná igoo
Začátek ve 2 hodiny odpoledne

E hojné nivStřvS v úctS zve

Pořádající výbor

C H Brewer & Co

pohrobníci a p&jčovatelé koní
VM-v- a sev a m bo umana neu

tf- - jgmmmmm Telefon číslo 30

W G SLOANE & CO:
obchodnlol

Éftbiii iéhíh Mletí
v Kile 407 409 411 sev 95 ulice

South Omaha
JiBMMaa— Telefon 236

Zboži e prodává dle libosti buď za hotové
neo naaitky 41tí

i lito
(PERKY DAVIS)

Jistý a bezpný prostředek v
každém případu nemoci

střevních Jwt

Jest to tvrzení pravdivé a nemaže
vyjádřeno býti ani dout silně

neb důrazně

Jest Jednoduchým jistým a rych-
lým prostředkem pro

Křefie Kašel

Kolíka Nastuzení Neuralgii

Příjem ZáSKrt Boleni zná

Drč velkosti 25c a 50c

Mřjte ho doma Chraňte se pádel
ků Kupujte jedině pravý --

1'crry JJavis'

NA PRODEJ VŠUDK

Za sníženou cenu!

Máme posud několik výtisku spisa

Královské vénné město Mělník

a okres mělnický

Který s velkou píli sestavil a ku velká
své škodě vlastním 'nákladem vydal
řiditel městské Školy pan:Lud Boehm
Jest to spis objemný neboť čiti 934

itran velkého formátu a 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a města

Každý roaák mělnický měl by chovali

spfa tento obsahující popis a dějíajr
jeho rodiStě Pan spisovatel oprávam
je nás ku nabídnuti zbytku spisu za
cenu valně sníženou a sice budem týi
prodávati nyní za $200 i a poštovná
zásylkou DřívěiSi cena $400 Žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouvaní
na cenu knihy neboť za tuto cenu jo
v pravdě levnou Hlaste se brzy
Adresujte: Pokrok Západu

Omaha Keb- -

Lešettóý fcoYářV

Před několika lety vydána byla
Praze úchvatná výpravna básea Svat
oluka Čecha "Lešetínský kovář" IÁ-Ce-

v ní otrýtni tahy poněmžování
českých dědin cizozemskými fabrikan
ty a vřelá láska lidu českého křečj
otců svých Lešetínský kovář vzor

pravého Čecha vdoruje snahám po
něiEČovacím a zaplatí vzdor svůj Eivo-te- m

neboť za poněmčovately stojím©
cné rameno "zákona a spravedlnosti
Báseň" psaná v slohu lehkém apřeca
dchvatně zajímavém spůsobila veliký
rozrach Však ten trval na krátceí
Vláda i i skonfiskovala! Jen něco máto

výtisku před konfiskací rozprodaných
řišlo mezi lid Jsouce přesvědčenife přijdem vstříc přání každého milov-

níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele básea tuto t
plném zněn! konfiskovaného vydání
A v očekávání tom jsme se nemýlili
Během pn Shoroku rozebráno prvé vy-

dání skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydání druhé v mnohem lepší a doko-

nalejší dpravž a větším formátS nes
bylo prve BáseH tvoří knihu o 88

stranách a prodáváme ji po 25ct De
Čech se zaručením a 50c druhého

vydání (ana kniha valně těžší) za 65ct

K dostáni za hotové u
Pokrok Západu

Omaha Neb

Mužské celovlnřné kašmírové
jednobarevné pruhované a kost-
kované obleky
Mužské celovlnřné diagonál ob-

leky
Mužské celovlnřné covert obleky
Mužské celovlnřné vienna ob

leky

gu Boerové ustoupili zajali
pevné postavení asi 7 mil

-

od I

Dundee

SOUTH OMAHA

Žáci svobodomyslné české

školy south-omažsk- é připravili mi

nulého týdne sboru učitelů pří
jemné překvapení Podniknuta
totiž mezi žáky sběracím výborem
Fr Volencem a Vít Hoffmanem
sbírka z výnosu jejíž koupe
ny učitelkám sleč Nováčkové
Fittlové skvostné prsteny učiteli

A M Chvalovi zlaté pero a uči
teli Fittlovi skvostná židle— Tím
to uznáním se strany žactva zajistě
že sbor učitelský v dosavadní své
snaze ve prospěch ŠKoly svobodo-

myslné jen ještě více utvrzen bude

— V městské radě podána bude
ordinance kterouž povolováno by

bylo dráze Union Pacific za určité
roční nájemné používání dosud

nepoužívaných částí několika ulic
a očekává se že ordinance dotyč
ná přijata bude Přijetí ordinance

odporučuje se hlavně z tohu dů-

vodu an v případě tom dráhou U

na rozšíření nádraží nákladního
téměř $200000 vynaloženo by

bylo čímž ovšem by So Omaze
měrou nemalou se prospělo
— Klub obchodníků hodlá v

dnech nejbližších započíti s prací
na oparvě stávajícího charteru
městského kteréžto opravy by pak
příštímu sněmu státnímu ku přijetí
odporučeny byly Za účelem tím

jmenován bude výbor tříčlenný
kterýž by s podobným výborem
rady městské a výborem občan-

ským společně pracoval
— V ohradách dobytčích pro-

dáno bylo ve čtvrtek 2600 angor-skyc- h

koz a sice prodány téměř

všechny do Nebrasky k chovu

— Zlatník A L Colemaa vy-

zvednul si ve čtvrtek prozatimný
zákaz soudní proti sousednímu ho-

stinci Tierney & Stroechově čís

2412 N ul jímž nepříjemného mu
sousedství zbavili se chce Ho-

stinec oddělen jest prý totiž od

obchodu jeho pouze slabou příčkou

prkennou následkem čehož kaž-

dičké slovo v něm pronešené u

něho slyšeno jest Hosté z pra-

vidla chovají prý se v hostinci ve

lice sprostě čímž pak an u něho

slyšeli tú jéSt Obchod jcliO puško
zován jest
': — Deset hostinských nesložilo
dosud u pokladníka městského

předepsaný zákonem obnos za li

censi hostinskou a proto také bude

mayorem zavřenf místností jejich
nařízeno

— Minulou sobotu odjížděli do
Cech všeobecně a chvalně známí
rodáci pan Bohumil Horáček a p
Schneider s rodinou Odjíždějí
ovšem pouze jea na návštěvu a

vrátí se v polovici srpna Pan
Bohumil Horáček jest oblíbeným
učitelem české nedělili Školy a na
rozloučenou překvapila jej škola u

večer před odjezdem xasta věšáč

kem Asi 150 dítek z české školy
s učitelkami slečnou Fialovou a

Nováčkovou a učitely Fittlem a

Chválou shromáždili se před oby-

dlím pana Horáčka a zapěli mu

zastaveníčko Jeden e žáků F
Volenec přednesl báseS k té pří
ležitosti složenou co blahopřání i
na rozloučenou a všichni pak lou
čili se s milovaným svým učitelem

přejíce mu veselou cestu a Šťastný
návrat Toto neočekávané zasta-

veníčko překvapilo pana Horáčka
velice a pohnulo jej tak že pouze
se slzami v očích děkovatt mohl a
dojista že zanechalo v mysli jeho
tak jako i v myslích ostatních se
loučících dojem trvalý

Na 39 a L ulici zasažen byl
v neděli večer při přecházení tratí

dráhy Burlingtonské Clay Neuma- -

yer při čemž mu pravá ruka a noha

od tčia uplne odříznuty
-
Dopra-

ven byl do nemocni

ce kde lékaři prohlásili ze na za-

chránění jeho při životě pramalá

naděje jest
— Dnes zítra a pozítří zasedat

bude rada městská co výbor equa-lisač-
nf

za účelem vyslechnutí stíž-

ností proti rozvrhu zvláštních daní
za účelem provedení svážení růz-

ných ulic uložených
— Tímto týdnem zahájeno na

různých polích v okolí So Omany
sázení řepy cukrovky Nejvíce
sázeno jí bude na farmě Shapma-nov- ě

nedaleko Bellevue kdež vě

nováno bude pro letošek na zkou-

šku k tomu celkem 50 akrů

— Oznamuje se že mayor Kelly

vyhlédnul si již vhodného muže

pro úřad policejního maršála a že

jmenování jeho v dnech nejbližších
radě městské oznámeno bude

Zároveň" s jmenováním nového

maršála podniknuta bude důklad-

ná reorgaaisace sboru policejního

rublů ($6130) na uhražení doprav
nich výloh onoho sboru jenž od

jede do Transvaalu příští týden

Španilsko — Následkem znepo

kótujících zpráv odložil ministr
vnitra Dato svou cestu do Catalo-ni- e

V ministerské radě jíž před-
sedala královna vladařka bylo
pojednáváno o odporu proti ber-

ním plánům Také divadla se

připojí k protestům obchodníků a

zavrou dvéře

Francie — Doplňovací volby
obecní v Paříži minulé neděle do-

padly opět ve prospěch nationali-st- a

Ze 30 volebních okrsků ve

20 dobyli vítězství tak že s volba-

mi před týdnem odbývanými cel-kt-

dobyli 28 nových míst v obec
ní radě Budou tedy míti naciona-list- é

v městské radě většinu nad

zástupci všech ostatních stran neb
80 mají 48 Teď se 'očekává v

Paříži mnoho sensací neboť měst-

ská rada bude vládě v mnohých
věcech odporovati z čehož po-

vstanou různé tahačky U večer

když výsledek volby byl ohlašo-
ván shromáždilo se ohromné
množství lidu na Mont Martru

před úřadovnou strany národní
kdež pomocí světelných obrazů

byl výsledek voleb ohlašován Tu
byl tropen takový pekelný rámus
že policie musela zakročiti a lid
odtud vytlačiti

Anglie — V Manchestru se zú-

častnili oba vůdcové irští Red-mon- d

a Dillon irské demonstrace
která byla uspořádána ku oslavě

spojení různých stran irských v

jednu stranu národní Redmond
v řeči své pravil že mu to činí

potěšení když po mnoha desítile-

tích může opět na společném řeč-niš- ti

s Dillonem dokázatiže stává

jen jediné strany národní v Irsku
V další řeči své odsoudil Red-mon- d

řeč lorda Salisburyho na

sjezdu střelecké ligy prohlásiv ji
za urážku irského národa Pouká-

zal na to že Irčané se nedomohou

práv svých loyalností a umírněno-st- í

nýbrž něčím jiným Shromáž-
dění přijalo resoluci blahopřejnou
ku spojení irských stran a odpo-
ručilo provádění oprav o něž se
Parnell zastával —VDublině žalo-

vala slMaud Gonneova redaktora
Irish Figaro za to že ji nazval
vládní špehounkou Redaktor však

veřejně odprosil sl Gonneovu a

ona vzala žalobu zpět — Times
přinášejí dopis z Oděsy v němž

dopisovatel tvrdí že ruští úiadové
bedlivě stopují spor mezi Spoj
Státy a Tureckem kdyby pak se
mělo státi že by vláda americká

vyslala loďstvo do vod tureckých
bude vláda ruská v čele ostatních
vlád evropských proti tomu pro-testov-

Turecko— Z Cařihradu se ozna-

muje že byla záležitost vyplacení
náhrady misionářům americkým
zase odložena Aspoň prý o tom

ujistil vysokou portu turecký vy
slanec z Washingtonu Ahmet

i odejel z Cařihradu cestuje
do Spoj Státu aby prý zde nemi
lou tu záležitost vyrovnal jakousi
cestou nepřímou Vysoká porta
oznámila vyslancům cizích mocno-

stí že hodlá vybírati v Gallipoli
potravní daS Má to býti jenom
předzvěstím zavedení podobné da
ně v jiných městech na místě zvý
senf cla ale očekává se že 1 proti
tomu budou zástupcové cizích
mocností protestovat! jako proti
porušení smluv mezinárodních

Zlati pobřeit—Z Accry ca Zla
tém pobřeží se sděluje že jsou
Ašantové spojeni s osmi okolními

kmenyaby spojenými silami svrhli

jho anglické Mají asi 60000
bojovníků ale města Kumassiieště

nedobyli Město ono je prý dobře
zásobeno a dovede vzdorovati (to-

ku povstalců dlouho

Hong Kong— Uzaamuje se" fce

během tří měsíců bylo v Hod£
Hongu složeno zbraní ze tří lodí
zbraně ty pak že byly poslány z

Německa pro Filipince Z Manilyi

pak došly filipínskou juntu veliké

zásilky peněžní Při banketu junty
bylo hovořeno o tom že boj po-

vstalců proti Američanům bude

opět zahájen jakmile doba dešťo-

vá ustane Zpráva z Ilong Kongu
ze dne 13 května však dí že gu-

vernér vydal provolání jímž zaka-

zuje vývoz zbraní z osady Toto

provolání je namířeno proti po-

vstalcům filipínským aby nemohli
zbraně na ostrovy dovážeti

Knihkupectví Pokroku Západe
Máme na akladS velké mnoilví spi

au zábavných a poučných ze víecb
(ložných oborů Divadelní apisy má-

me viechnr jel jsou k dottáuí t rů
iiých abfrklch PiEte ai o seznam a
oodriítc jej zdarma Adresujte jedno

e Volt rok ZápadM
Owaka Ne
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Voje anglické dospěly rychlými

pochody až do Kroonstadu kteréž

to město bylo od Angličanů obsa

zeno 12 května po poledni a jak

zprávy anglické udávají beze vše
ho boje U Kroonstadu prý bylo
jea asi 3000 Boerů jimž přispě
chali asi další 3000 na pomoc 1

Natalu ale nepostavili se tu postu
pujícímu nepříteli nýbrž odtáhli
bez boje Jen zadní stráže boer
ské svedly s předními strážemi

anglickými nepatrnou srážku aby
byla poskytnuta příležitost ustu-

pujícím Boerům by veškerá svá
děla i zavazadla z okolí Kroonsta-
du mohli odvézti Také nenalezli

Angličané zcela ničeho co by
Boerové zanechali v ležení svém

neb co odvézti nemohli to spálili
Anglické časopisy prohlašují ú- -

stup Boerů za následek úplné jejich
pokleslosti mysle a rozkolu mezi

oranžskými a transvaalskými Boe-r- y

President Steyn prý zuřil bil

a kopal prý Boery poněvadž se

nechtěli postaviti nepříteli na od-

por Oranžští obviňují transvaal-sk- é

že je vyzvali do boje a pak
zanechali sobě samým pročež se

raději dalšího odporu vzdávají
Mnozí prý se rozešli do svých do-

movů opustivše vojenské prapory
Zprávy tyto z anglického pra-

mene pocházející jsou ovšem pře-

hnané a mnohé z anglických časo-

pisů radí aby se na válku v jižní
Africe pohlíželo více střízlivě Po-

dobných zpráv o sporech mezi

Boery vzniklých a jejich nechuti k
dalšímu boji se již v anglických
časopisech mnoho rozšířilo ale

všecky se na posled objevily ne-

pravými
Že Boerové oranžští se nechtějí

boje vzdáti dokazuje jejich opatr-
né ustoupení zvláště pak chránění
děl aby do rukou nepřátel ucpad
la President Steyn pak již den

před tím než Angličané Kroon-sta- d

obsadili přeložil sídlo vlády
do Lindley města asi 45 mil na

východ od Kroonstadu ležícího

Vojsko boerské pak se postavilo
asi 20 mil na sever od Kroonstadu
ku odporu Má se za to že k

Lindley směřuje též Anen sbor
boerský který se v okolí Thaban- -

ču dosud drží Vojska gen Bra
banta a Rundle snaží se osamělý
tento sbor boerský obklíčit] aby
na sever unikneuti nemohl ale

padaříli se jim to nelze říci č

Angličanům jest krajina tam
ní neznáma

Angličané považují Boery již za

poražené z kteréžto doměnky je
vyvěsti chce londýnský spisovatel
Wilkináon který napsal článek do
Leslie'8 Weekly v New Yorku
němž píše: Gen Roberts musí
ze svých asi 190000 mužů zane
chati četné posádky na celé čáře

spojovací avšak zbyde mu ještě
armáda daleko četnější oné již
Boerové proti němu do pole po
staviti mohou Není pravdě po
dobno že by Boerové s generálem
Robertsem svdii nějakou velkou
bitvu spíše se budou vynasnažo
vati o to aby jeho postupující
vojsko napadali v menších sborech
a než budou nroci Angličané obsa-di- ti

všecka důležitější místa v

Transvaalu vezme to nejméně tři
měsíce času Boerové budou bo-

jová ti zoufale pončvač vědí že

bojují o svoji neodvislost a poda
řili se jim docíliti několika úspě-

chů vezme to třeba ještě 6 měsíců
než odpor jejich úplně přemožen
bude A pak ještě lze očekávati
dlouho trvající válku guerilovou
pakli se Boerové uchýlí do krajin
severních
Z Lourenzo Marquez oznamuje

se že sněm boerský v tajném se-

zení uzavřel aby všichni obyvatelé
Transvaalu bez ofoledu na příslu-
šenství národní byli nuceni chopit
se zbraní ku obraně republiky
Boerové sami jsou již vesměs ve

zbraii kdo jen pušku unéstimúže

syni t ciřozeroci intjí k torna býti
doauceni Boerové chtějí na všech
stranách hájiti přechod anglických
vojsk přes řeku Vaal a až budou
na všech stranách poraženi teprve
ustoupí k Pretoru kdež se budou
biti do posledního vzdechu :

Z Durbanu se oznamuježe bylo
v Natalu těz bojováno ale neví se
o tom nic určitého leč že vlak
červeného kříže byl vypraven na
sever z čehož se soudí na srážku
Od gen Bullera však nedošla o

tom Žádná určitá zpráva Jak
daleko postoupil sbor vyslaný k

osvobození Mafekingu neoznamu-j- e

se též

Gen Buller postoupil k Bigars- -

burgu velkou silou a obsadil ně-

které Části Natalu které byly po
6 měsíců ▼ držení transvaalském
Rozdělil prý vojsko své na dvě

armády z nichž jedna se pohybuje
k Utrechtu druhá k Drakensber- -

Telegrafické

Rakousko- - Uhersko — O událo

itech v říšské radě je třeba ozná
miti jeitě následující: Hred pfi
podání jazykových nařízení byl
veliký povyk Češí Činili si z Něm-

ců posměch a galerie musily býti
násilně vyklizeny — Ministerský
předseda Koerber byl jak Českou

tak německou stranou neustále
přerušován Marně poukazoval na
to že se jedná o celou existenci

parlamentu jako státní existence
Ani jednou nemohla být dotyčná
předloha přečtena Všechny ná-

vrhy Čecha byly za neustálého

povyku zamítány což trvalo asi 5

nebo 6 hodin aniž bylo něčeho
dccíleno Čeští poslanci na říšské
radě konali - konferenci v níž se
usnesli že nechají svéobstrukce
ve příčině zavedení devítihodinové

pracovní doby v rakouských dolech
a opravy obchodního zákona Však
budou státi odhodlaně proti před
loze týkající se upravení jazykové
otázky — Těžká otázka nástupní
ctví trůnu v Rakousku má být ko
nečně vyřízena na základě prag
matické sankce Tato se stala
uherských zemích zákonem roku

1722 a její jednotlivá ustanoven
se stala podstatnou součástí uher-

ské ústavy Jinak je tomu v Ra
kousku Tam se nečiní v ústavě
o posloupnosti zmínky Pragmati
cká sankce nebyla v authentické
formě nikdy v Cislajtanii uvéřej
něna a posloupnost se tam řídí

jistou měrou domácím řádem
Tento řád jenž nerozhoduje sice

přímo o posloupnosti ale úpravu
je množství různých důležitých
otázek jako dosazení vladařství
atd se chová jako tajemství a je
znám obmezenému kruhu dvorních
a státních úfadníků Aby se pře
dešlo příštím sporům o trůn (neboť
presumtivnf následník trůnu Fran-

tišek Ferdinand mohl by jako císař
snadno změnit tento domácí zákon)
má být přeměněn rakouský domá
cí zákon ve státní zákon aby se

přivedla otázka postoupnictví vRa

kousku 1 Uhersku na stejný stu

peň —Orgány německé pokrokové

strany v Rakousku mluví skoro

nadšeným spůsobem o berlínské
císařské schůzce a vyslovují císaři
Františku Josefovi dík xa jeho ce-

stu do Berlína Vidí v této cestě

nejen velikou posilu trojspolka
ale í posilu německých zemí —

V Pešti podána byla předsedy ra
kousko-uherskýc- h delegací adresa
císaři který na ni odpověděl že v

jeho nadšeném uvítání v Berlíně

spatřuje záruku přátelských poci-
tů nejen Německa ale i Ruska k
Rakousko-Uhersk- u což prý rabez-peč- f

jen trvalý mír—Majorita říš-

ské rady hrozí se následkem ní

politiky českých poslan-
ců razpadnouti Poláci a němečtí
katolíci nechtí již spolupracovat a

vyslovili se proti obstrukcí I v

českém táboře panují různé náhle-

dy is Člena mladočeského klubu
hlasovalo ve schůzi proti další nf

politice a předseda klubu

dr Engel se vzdal následkem toho
svého úřadu V říšské radě se

strhla opět bouře Posl Schne-cke- r

(člen německé pokrokářské

strany zástupce města Žatce)
označil sněmovně podané jazyko-
vé předlohy za nedostatečné Na

galerii přítomní čeští Němci kteří

přijeli do Vídně k řemeslnickému

sjezdu Scbneckeroví tleskali což

přimělo českou obstrukcí ku volá-

ní "fuj!" V odpověď na to bylo
na ní voláno "Vea s Čechyl —

Pryč se zrádci lidu kteří okradou

každý den tzemi 010 zl 1" Tribu-

na byla násilně vyklizena Křesťan-

ský aúcišusta Bělohlávek vyskočil
se zaťatými pěstěni a volal na

posl Stránského "židovský dare-

báku l" Greeorie pak navrhoval

abr byt Stránský pověšen a křičel:
"Židé ven!"— V předsíni univer-

sitní budovy došlo k veliké rvačce
mezi "Staroněmci"5 a Členy kato-

lických studentských spolků Po-

slednější při tom podlehli a byli z

budovy vyhozeni Policie musila
konečně universitní budovu vykli-
dit! —Venkované v distriktech se-

verně od Lvova v Haliči se

vzbouřilí Plení a pálf statky k

jichž ochraně bylo posláno vojsko
Příčinou vzpoury jsou snahy mi-jetní-

půdy obnovit! středověké
zřizenf k utlačování dělnického

lidu — Říšská rada se odročila k

vůli delegacím na týden Tři zase-
dání jež se konala byla zcela ne-

plodná neboť k vůli české ob-

strukcí nemohlo dojít vůbec k

žáJnému jednání

Rusko —Poručík Kozmin dříve

důstojník ruské armády je jž hodlá
jeti do jižnf Aftiky v čele dobro-

volníků najatých v orelské guber-
nii přibyl do Moskvy — Bohatý
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Národní Tiskárny v Omaha Neb {

5 VYDANÁ BYLA:

Sbírka písni Národních a vlasteneckých

= Jest to sbírka nápivů upravena iásteínl v slohu lehkém íá- - §
5 stefai tiSílm pro piano neb organ na dví ruce ' s
= Sbírka tato Jeo64straimč1i vniknuti 104 pnlcudéikv při 7 pnWfáh S
§ šířky a obsahuje 98 písní národních a vlasteneckých a bude dojista =
= velevítanou v každé rediní kde český zpěv se pěstuje =

Cena Stírky nápěvu (not) i se Zpěvníčkem (textem) §
i obnáší $150 zásylkou vyplacenou I
= Objednat! lze pod jednoduchou adresou : E

Národní Tiskárna Omaha Nebraska!
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Boston Store Omaha
VÝPRODEJ ŠATSTVA

3600 celovlněných mužských obleků
prodávati budeme tento týden
$10 $12 a $15-o- yé obleky po $500

Boston Store koupil celou zásobu jednoho o továrníka
Šatstva sestávající xe 8600 celovlněných mužských obleků Započal je
prodávati tento týden za nejnižší cenu za jakouž celovlněný oblek kdv
nabízen byl za 1500 Stojí bratru za 10 $12 a $15

Obleky tyto zhotoveny byly pro letošní sézonu a Jsou nejnovějšíca
trihfi a barev Nalézají se mezi nimi:

Mužské černé importované wor-ste- d

oblekv
Mužské černé pruhované worsted

obleky
Mužské celovlnřné modré serge

obleky
Mužské celovlcéné flanelové

Koupili jsme Je tak lacino že nabfdnouti vám můžeme výběr po

#500 - péti dolarech - #300
Sto)i aa SlOOO giaoo a ftlSOO

Mír7!whrr T6wU' íme rám pHpomenutl t pradá-vám- e

aejlepSí iatstve T Omaze aie iitáme ceny nejoiiií
Naše mužské obleky po $1000 $1200 11500 a $1750 vyrovnalí wlatatvn krejčím na zakázku zhetovenému v každém ohledá

BOSTON STORE
J L BRANDEIS & SONS eiftofe


