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— V pátek měl "dobrosrdečný"
policejní soudce Gordon práce
dosti Bylo to po posvícení a tu
neoí víru divu le počet provinilců
byl poněkud větší Než Žaloby

proti nim vznešené nebyly nejhor-šíh- o

druhu většina z nich obvině
na byla z opilství a nepořádného
chování První předveden byl

před soudce Dennis McCarthy
obviněný z opilství a nepořád
ného chování Pokusil se sict-svalit- i

všechnu vinu na "Tom a

Jerryho" avšak soudce buď mu

nevěřil aneb mu dobře nerozuměl
a"nasolil'' mu $3 pokuty a útraty
John C Best přiznal se kajícně k

posvícenské opičce a vyvázl stí

— V den díkůvzdání oddán byl
v českém kostele sv" Václava vdp
Janem Vránkem krajan John Za

dioa ml dívkou Alice j
Pren-tice-ovo- u

Ilebron Nrb Oba

mladí lidé jsou hluchoněmí' Před

mnohými léty dáni byli v téže

době do ústavu hluchoněmých a

postupovali (tejně z třídy do třídy
Během času se do sebe zamilovali

a když dívka opoujtěla ústav aby
se vrátila do svého domova odná-

šela si na prstě snubní prsten
Zadina byl jedaím z nejlepších
žáků a stal se konečně dozorcem

v ústavu Novomanželé usadí se
v Omaze Hostina svatební od-

bývána byla v domě rodičů že

1
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Při všech zařízenLb jež jsme

učinili k vašemu pohodlí a lepší ob-

sluze nadějeme se že možnost naše

obsloužili své příznivce vyčerpána

bude v plné míře Za pomocí

zvláštních prodavačů vynasnažíme

se abychom dobu čekání vašeho

snížili na míru nejmenšf a doufáme

kdyby náhodou jsme nestačili že

nám laskavě odpustíte Tolik k

úvodu pro dnešní obchod i nyní k

odboru jejž jsme zvláště připravili

pro něj —

Naše oděvní

odbory o o

jsou ol ýSi avé flivy v této dob8 ro{o( Nate eisoby mohov

býti popsiny jedním slovem—přtiriiiit
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ví 1316 William ul — telefon

B 317a má největší výběr vc

zboží pro domácnost jako: porce
lánové skleněné kamenné želez

né plechové ozdobné a veškeré

potraviny if
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Su Hit Geo S Tratthrp
148 Av de Cbampa Covlnvton Ky

annm franc kontral-tlatk- a vyaJkťei leleaaK
Rlyaeei ťarw ni alodnlk

nalézajtot a v felo velké Altenbvlm Medical
IIIiMsnniirv 4817 Bnltorfit-k- i IWir Olnclanati
Ohio učinit právě úias budicí ozoániMi Ce

vyrobil aniilwnlnu po n ruuou lany na
bule niave jakar tvrdl uo roaaeecn x tomu
cíli do léta konaný Jb t docilll vrcbulu avé
no prao fro mvaro tono vecnny oiavy
Ison atelnvml Není ielné Jež by nemohla

ujtl vyloccna tímto nowiruiMKinym pronrea-ke-
Hernám rvlcccni 111 přivodí nfch leat

opravdu podivuboday a kdyby nebylo vyso
kého postaveni veiitano ifttare a prenveacu]i
cicb avídeoivi ae víoch končin
zemi xdála by ae pravda lato přímo lázrafr
nou
Netnoie btl pochyby o pravdlvoatl tvrř-a- l

iekirovH anie ue o léka naaatt ae ne
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nýori )cat boto v a ochoten posltl idarma
na rkonlkn bilíček tohoto cnainenltébo aiio- -

tele vlaau kaidéian kdo ai mu proti dopita
a pHloít-no- a Ucentovou poítovni tnámkou na
vyplaceni posiovneno v jeuine nou dotiiiv
po lehá poulili rtsti vlay na IHavái ooicn
po ii a Zastavil padáni viaa v lulaé hodí
ni Nikdy nezklame anli aálezt na atavu

pohlaví Htarul a mlaalcl aeny a
děn vilchn itakall tlmlo volným poutium
velkébo nového vvnáieiu Plita dnen Uiu 11

holohlaví padali II vaie vlaay aneb laoull
vate vluay brvy nebo řás v řklké aeba krátxé
a bny budete opi ní ryť
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-P-ŘIJME SE zručný dělník k

ekánl masa na stálou práci v řez-

nickém obchodu Bratří Kunclů

S 1344 jižní 13 ul i6x

— Dámský sbor Vlastislava t
39 J Č D pořádali bude Sest

náctý výroinl svůj ples v sobotu
dne 11 ledna'1902 Plesy sborem

tímto pořádané náleží bez odporu
mezi oejlepSí a zábavní výbor za-

hájil již přípravy aby tento šest

náctý ples výrobní oněm předchá-

zejícím úplně se vyrovnal

— V sobotu odpoledne vypila
ailetá Hattie Molisova omylem půl
sklenice gasolinu Ihned přivolán
byl k těžce nemocné dívce policej-
ní lékař Beuawa jemuž po delšjm

úsilí se podařilo Molisovou za-

chránili
— V iobotu v 10:30 hod v

noci vznikl oheS v kovárně J C

Christiansona č 1421 jacksonul
OheB jehož původ není zdáno

vznik] v ložnici nalézající se za

dílnou kovářskou a škoda jím spů-sobe- ná

odhaduje se na (20- -

— V sobotu večer odbývala
knihovní rada schůzi svou v budo-

vě knihovny Ve schůzi této podá-

na byla zpráva přehlížecího výbo
ru účetního a úí ty v obnosu ř 2 300

prohlédnuty Do schůze té dosta
vil se též výbor Nortb Omaha

Improvement klubu aby požádal
o zřízení poboční knihovny v oné
čisti města poblíže 34 ul a Araes

avenue
— Krajané pozor! Známý a

oblíbený hostinec na 15 té ulicí

'r:~Ut n u_ "
vlastněný dříve známým Rudy

- Havelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dloube lí-

tý sklepník v místě samém Hsté
zajisté že přesvědčí se že obslu
ha u něho test ta nejlepší neboť

každý s usměvavou tváří odchází
odtud spokojen Řízné pivko stá-

le na čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeňské a chutný zákusek
stále na ruce Přátelé a známí

zajisté že zastaví se u něho
zjednu" kdykoliv na jcestě do mě
sta kolem místnosti jeho se ubírá
ti budou tf

— Policista Morrison zatkl v

sobotu odpoledne na Douglas ul
mezi 14 215 ul-- GeoL-Briggs- e

jenž počínal si velmi nápadně a

dopravil jej na policejní stanici
Při prohlídce nalezeno u Briggse
značně dynamitu zápalky a dlouhý
knot VězeS udal že nedávno při-

sel z jihu kdež používal dynamitu
k zabíjení ryb a že hodlal totéž
činiti i v Nebrasce Briggs jest 1 8

roků stár -
— Téměř zázrakem unikl smrti

předminulé úterý večer i5etý
Robney Hansen bydlící blíže 33
a Blondo uL Chlapec' jel na kole
a v okamžiku když zahnul na již-
ní Douglas ul srazil se se south- -

jpmažskou pouliční károu jedoucí
-- na íe?er-- Chlapec i kolo sraženi

rbjfli na tra" d° vzdálenosti asi 10
-- stop Hansen soiva že dopadl na
- zemi kutálel sé před károu a když
i tato zasUvjena

- nalézal se pod
chránidkin Vybaviv se z nebez-- i

v

péfoČltO postavení vsedl Haaaen

aa kolo a odjel po svém

r— Večerní vyučování zahájeno

bylo
"v úterý minulého týdne v

Dupont škole
na 29 a Martha ul

Ve škole té budou vyučovali dvě

učitelky "Do večerní školy dali se

zapsali 24 žact avsaK

oočet jich v době co nejkratší
- - #v_

sbude značně zvysen

Vda ie milovníkem chutného
r chleba dobrých koláčů a

rohlíka a vůbec všeho pečiva jež

do oboru pekařského náležínechř

neopomene zastavit se u Adolfa

t u~a ř_ ti ia Williatn uL tí
OWUVU71 - T

_ Thomas Loftus ubíraje se

předminulé iterý v 11 bod v

iocí na lůžko v pokojíku State

hotelu sfoukl plyn a jedině noční-

mu klerkoví B P- - Feltmanovi mi

čo děkovali že nepřišel o Život

Feltman totiž konaje prohlídku

ucítil silný zápach plynu vychá-icií- cí

z ookoiíku Loftussova Vra

ziv do pokojíku otevřel rychle

bkna a vytáhl Loítusse jenž byl

iiž v bezvědomí do chodby a při
volal lékaře jemuž se po delším

" talií podařilo nebožáka přivéstt k

vědomí Loftuss přibyt doOmahy

rled několika dny z Wyominga
zaměstnán byl na stavbě

: Aapen tunelu
' — Henry McClusky zatčen byl
v středu v noa po nezdařeném po

lasu pomoci ti laciným spů sobem

h oeči&ce Cbtět fi

rytnů s posady Charlese Stone

ť 1S1I mv 24 ni nějakého

(
:9 ktbosta aviak havěť

t
- - "1 1 rvý poplach Ie npo- -

t if rr rt zloilje Storz

t
-

1 v_j t i LTiCcJcy tsJísisl
Yr " ui C::r Vrv sa do

t j ca Rfuma
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první třídy

Fr Semerád
na rohu 16 a Williamul

ítítnf Met6v lužák atále otřepu
Vmé plzelUké s pravovorefoého pi-

vovaru % ťtxnč jk by smet

Výtečné doutníky kořalky likéry a
vfoobřcuč tnániá Korbelová vlna

Teplý zákusek obilril každý vidy
Ta ncjlepif nejsolldnřjsí obiluba

krajanbui zaJUiént

Přijďte a pfeivfdčte

Tel 2114 Frank Semerid

— Tábor Nebrasská Lípa č

183 W O vV uspořádá skvělou

zábavu na Sylvestra v síni Hro
chove Zábavní vyoor pracuje
na sestavení pěkného programu
jenž uveřejněn oude později 1 s

dalšími podrobnostmi členové

doufají že přátelé a příznivci
Nebrasské Lípy v hojném počtu
do této zábavy Sylve&trovské se

dostaví 16

— Po překrásném podzimu na

stala nám nepříjemná zima a s ní
ktštl oastuzeniny atd Osvědče

ným lékem proti tomu jest pití
Davidova thé pro prsa plicního
balsámu a prášků proti neuralgii v
hlavě Na proiej v Beránkově

lékárně tucet za {200 jednotlivě
po 25 ct 18

— V neděli večer kolem 9 hod

vznikl požár v čtyřpa:rové cihelné
budově v č 1007— 9 — 11 Jones
ul ve kteréž umístěny byly z Ivo

dyCreamery Package Manufactur- -

ing Co Lewis Supply Co

celá budova i a obsahem stala se

kořistí plamenů Původ požáru
není znám avšak má se za to že

v budově musel již požár po delší
dobu řáditi než byl spozorován
Hašení požáru bylo velmi stěžová-
no nepříležitým položením budovy
mezi oběma viadukty 10 a 11 ul

V brzku pak bylo patrnože budo
va ta osudu svému propadla a

proto věnována veškerá pozornost
hasičft bájení budovy sousední jež

častěji počala již cbytati Po dlou

hé nánnze podařilo ae konečně

požárnín9U' od boru dalšímu šíření
se plamen zabráaiti Hasič Geo

Trexler děkuje za Život svftj jedině
chrabrosti svých sobdrobt kteříž

nebezpečími vlastního života vy-

táhli jej ze ssutin zoV jež: se byla
nafi svalila Trexler byl žvaněn

bolestně ale nikoliv nebezpečně:
Kromě něho zvaněm byl peeučfk
M 1 Cuff jen si pactem 9 plat
formy utvořené" ze žebříků zlbmisl

dvě žebra a vylomil ruka v raen
Hasíc rraok ueenmaa popoiea
by) v obličeji a na rukom Zrnaění
hasiči dopravení) byli na policejní
stanici kdež se jmi oobcmo iesr--1

I n_lt M — Z 1 I

do svých domovm Celková škoda

požárem tímto spůsoben odhadu

je se na $86ooo„a sicerCreamery
Package Manufactunng Co udává
škodu na £50000 pojištěni na

35000 Lewis Supply Co počítá
si škody za $6000 a byla pojidtěoa
na $4000 John A Creightea od

haduje škodu svou ua budově oa

$30000 jež pojištěaa byl pouie
nn $16000' "

— Mladý intelligentni krajan
pt f j řlaxiajkteryz na počátku
měsíce řfjaa dal Omaze vale a ode--

bri se doPuebto Colo za a ým
štěstím vrátil se v pondělí do

Omahy Příčinou návratu jeho ne

byl snad nedostatek zaměstnání

nýbrž touha po české společnosti
Přítel náš jest nadšen přírodoími
krásami "dálného západu" použil
každé volné chvilky aby se jimi

pokochal ale to vše nemohlo na-

hradit! mu milou společnost kra

janů omažských Doufáme Že

mladý přítel náš usadí se nyní
mezi máni trvale

V Utoíáatl xemiJentTicenmnocnřch calar- -

neu nez vMmi oeuttnimi Democemi auuro
mady a teprve před ii ilo lety poraiuval ac aa
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na krev allanaté ántrole teloané Oni nablce]!
to dgilart l kt&df pKpadkterý nebyl lékem

tímto vyhojen PoeW al pro oběžníky a
dotvneni tareaujui
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OSTEB

Železné zboží kamna a
domácí nábytek

Kái velký výprodej kamen jMt v pron
du i naicin přízemkn

M&áeto koupili kamna aa u éně penet tento
tden než mobil byste Je knupltl u velkotb-cbodiil- ka

utKlrtolt jim ieietnliníoh na
kládá tak dalece tub neumu a mame kamna
Jeř vyhoví vemnou tobolce auho itecbn
dle nnjlepiícn vaoia xhotovená knidá krm
aarucena aa apina uitpokoji nebo pei
budou vrii-en-

to Wood Oli nepr&dyiná I l
11000 Oak na uhlí nei dřiví W

UJ Hot HlHKt udrži ohel Shodlo H 6
tmOU UnivemU Oak nejlepll 11

IX UO Univertlal llot Ulaat nJoo nového 14n0
HO 00ťnlverial Baně Uurner Berlet Ktli
I4Í00 Keal CloWemlal nejlepil neltit- -

ii nejaraaneiii tivojnj ipooni no--
lák zb itovi iij r Americe nenia)(
aobe rovných Í7 50

Cnaloová trouba Uo
Snpal dřevem podlomení ploch pod kamna SIJC

upal aoiena ac
Kbelík na ubil Ko
llouliá rukoletl nnatlKná loDatka So

11 SO ocelové votlky iirH pal ÍSc

Deia vroovc aoauiy na prauio ho
vany a meocnyn onera c a ita
Patrony 12fa I(aa 40o

lopato antetak peří pravidelná cena Ko 7q

Ho I vartof kamna aaruteaá pravidel- -
aá raná 11440 v tomto výprodeji 1 Tt

PM ocelový aporak aarntaay aoko- -
nalf t trnutu vpvortell BHH

amM VKrM kamna a nádrikiMa é nlnaL
v toto vyprooaji aiew

Okjeéeivky pelUa ae vjHaaji

HAYDEN BROS
ietiaD€diJ

Předplaťte na

PoW Západu

ponso 6100 ročsS

pokuty a soudními útratami Hůře
to dopadlo s Charles Kitchenem

jenž v růžové náladě mrštil koflí-

kem po posluhovi v jednom re

staurantu na 16 ul jenž prý mu

místo krocana naditého ústřicemi

přinesl divokou husu a rozbil

okno Tento pokutován byl I5
soudními útratami Frank Dufíy
a Bartoň Hiles zaplatili po ti po

kuty a útraty soudní ježto se v

opičce seprali Joe Miko a George
Lund odnesli posvícenskou zá

bavu" dosti lacino "ti a soudní

uuaiy zuci vjiui uuuiiucuu
soudce

— V pátek dopraven byl do

Omahy příruČím spolkového mař
šála Lloyd H Hunter z Guide
Rock obviněný spolkovou velko- -

porotou ze zaslání poštou necud
ného dopisu Přečinu onoho do

pustil se dae 14 února tedy 1

den kdy rozesýlají se poštou celé

náklady všelikých "valentajnů
Hunter vybral tři nejšeredněji a

nemaje na tom dosti připsal na

jich okraje oplzlá slova a věty a

takto "doplněné valentajny" za-

slal pí C Westové z Guide Rock

"Špás" tento přijde mu asi draho
neboť se strýčkem Samem nejsou

žerty
— Že i "kapsáři" zloději iju

piči oslavili důstojně americké po-

svícení v městě našem toho podá-

vají důkaz četné stížnosti jež po-

dány byly policii W M Dalton
"bavil" se v jednom hostinci na
16 a Davenport ul s jistou ženšti-

nou kteráž mu příležitostně "vy
foukla" I40 Will Halstead sdí-

lel pokoj s jakýmsi cizimem v

Montgomery hotelu v č 1419

Dodge ul a když se ráno probudil
pohřešil cizince a s ním zároveB

svou tobolku v níž měl #30 Ne-

známý dlouboprsťák učinil večev
návštěvě pí E L Kramerové £
323 sev 14 ul a "vypůjčil se''
bez její vědomí $4- - V téže noci

vnikli lupiči do obydlí Chas J
Corkbilla č 1402 Center uL a za

svou námahu odškodnili se oble-

kem a břitvou P A McDooal-dov- i

odcizil neznámý dobrodinec
swcbnfk ze šatnice v Creighton
síni iCL Sherwoodovi z Madi-so- a

hotelu zatím co obíral posví- -

censkébo krocan odnesl z poko-

je jeho oblek v ceně $15

— Asi před měsícem vlonpal se

"jednoruký krajan Frank Fiala
do erocerního obeboda na jižní í
IX ul byl zatčen uvězněn a v

sobotu k vině své se přiznal Nyní
čeká ve vězení na zaslonžený
trest

— Opět máme o jeden český
obchod v městě více Pan Frank

Jun jenž po více let zaměstnán

byl ve cnvilná známém řeznickém
obchodě Bratří Kunclů na již 13
ulici otevřel svůj vlastní řeznický
a uzenářskv obchod v č 2206 již
16 ul zrovna na Dorcas ul a

odporoučí se do přízně ct krajanů
V obchodě pana Juna obdržíte

vždy maso prvé třídy výborné
zboží uzenářské doma zhotovené
Navštivte jej a přesvědčíte se

— V osadě Sýřanů na jižní
13 ul usmrcea byl v sobotu ko

lem 11 hod dopoledne 2oletý

"Arab" (tak jsou zváni Sýřané na

šiml krajany) Najeeb Sydey

Vražda spáchána byla před ob

chodem Jo Nusrallaha č 1464 již
13 ul- - a vrahem jest nepochybně
loe Beardwell taktéž Sýřan kterýž

po spáchaném činu prchl a dosud
L I XtiC Arhu'

neuyi vyyna wv(t uj
není rvačka žádnou zvláštností

I ta "nejmenšf maličkost" postačí

abv horkokrevní Svřané "dali sé
J „

do sebe Pokud zjištěno přibyl

Sydey do Ameriky teprve před
nedávnem S krajanem svým

Beardwellem se nepohodl stah

se odpovědnými nepřáteli V so-

botu setkali se v obchodu Nusral- -

labově dali re do sebe a v krátké

době shromáždilo ae kolem nteb

mnoho krajanů mužů i žen a na-

stala půtka všeobecni Během

této proklál Beardwell nožem srdce

Sydey ho jenž za několik okamžiků

konat Beardwell po spáchaném
činu prchl a policie po něm pátrá
Několik Sýřanů bylo zatčeno

uvězněno avšak nelze od nich

ničeho bliZXho dověděli Mrtvola

Sydeyho odvezl koroneř Swanson

do márnice

trvala ryW—r ZaehTaty a
Btwvoaakoataaalal po Ja4ao

MaMiaa ngyNi Kr kiu'i Oroat Marvo
bm aa éb -- -- aaum

Tir_ r a ubalil
Ul Aia tmmmApmiM Pat

FfcdlcejU na Pokrok Zápsda

nichových na jižní 31 ul John
Zadina má patent na gasolinovou

lampu jež předčí všechny dosa-

vadní vynálezy v oboru tom a

pracuje na jiných vynálezech v

prázdných chvílích

— CHCETE-L- I SI vypůjčili
peníze na omažský zlepšený maje
tek nemovitý při nejnižší míře

úrokové a za nejvýhodoějštch pod- -

míaek navštivte Garvin Bros
1604 Farnam Str Commercial

National Bldg Omaha 14X

— Neznámým dosud spůsobem
vznikl oheB v úterý min týdne
6:30 hod ráno v obchodu hudeb
nimi nástoji a hudebninami A

Hospeho č 15 13 Douglas ul i

škoda jím spůsobená odhaduje se

celkem na $6300 jež jest úplně
pojištěním kryta OheB povstal
mezi podlahou 3 poschodí a stro

pem 2 poschodí a než byl spozo
zorován rozšířil se značnou mě

rou Dostavivší se hasiči požár
brzy uhasili — A Hospe uzná

vije vzorné výkony hasičského
odboru zaslal 1 2 3 a 4 setni- -

niny po bedně výborných doutní-

ků

— Ve středu odpoledne zasta
vila se v Omaze bývalá královna
hawaiiská Liliuokalani a zdržela
se zde tři hodiny jsouc hostem
svých přátel Provázeli ji její
dva chráněnci Joseph K Aea a

John D Aimsku a služka Myra
Helehuhe Svržená královna ce

stuje po všech větších městech

Spojených Států a procestuje nej-

spíše též Evropu před návratem
do Honolulu Liliuokalani přibyla
s družinou svou do Omahy z
Denver ve 4:15 odpoledne a na
nádraží uvítána byla col J J
Dickey-e- m a jeho chotí W W
Umstedem a chotí jeho a pí Mc
Dearmonovou ze St Louis Po

projížďce městem odebrala se spo
lečnost v 6 hod večer do Omaha
klubu k obědu a o hodinu později
doprovázeni byli cizí hosté na ná
draží odkudž odjeli do Chicaga

— Charles Johnson jenž před
minulý týden stížen byl kataleptt- -

ckým záchvatem a poslán byl do

nemocnice sv Josefa probral se

ve středu ze svého strnutí a posa
dil se ponejprv v pěti dnech V

době té podobal se mrtvole Ro-

diče jebc již přijeli předminulou
neděli z Dánska praví že to byl

prvý případ strnutí v jich rodině

— V den díkůvzdání uspořáda
ly různé dobročinné spolky omaž- -

ské hostiny pro zdejší chudinu

Na předním místě zasluhují zmín-

ky "American Volunteers'' kteříž

hlavním stanu svém c 117 sev

15 ul vystrojili oběd' na němž

podílelo se při nejmenšim 200

osob Kromě toho rozeslali 250
košíků naplněných různými po
travinami a v každém kostku aotar

ná hotovosti Posvícenský oběd

připraven byl též chovancům růz-

ných nemocnic ano i vězňové jak
městští tak okresní oslavili ameri-

cké posvícení

— V Dátek o 1 hodině ranní

zničeno hylo požárem obydlí Ras

musa S Tensena č 4313 Pacific

Ul -

— v obydlí Harry Normana

mí Chicago ul udál se ve
T I J '

čtvrtek v 7 hod večer výbuch

gasolinových kamen a plameny

zachvátily v brzku 1 steny nucny- -

ně Tedjně rychlé pomoci lze dě- -

f - il l A Atc
kovati ze ceia jeauuy"
vřná budova nelehla popelem

Škoda' spůsobená odhaduje se na

I25

— Slavnostního otevření via

duktu 24 ulice súčastmlo se ve

čtvrtek odpoledne na 1000 osob

Na rohu 24 a Leavenwortb ul

kde nalézá se místnost Southwest

Improvement klubu zahrála uni-

ová kapela Brandtova několik

hudebních skladeb načež odebral

se průvod v němž nalézali se

mayor Moores městský návladní

W J Connell a městský inžinýr
Andrew Rosewater členové po
zemkové bnrsyčlenové Southwest

Improvement kluba a členové ji
ných klubů k viaduktu Kdež

vzdor sychravému větra proneseno

bylo několik pfuel tottnfcn reci

— V sobotu v poledne vjel pře--

seoevací pero troj Northwestern

drlhy na otevřenou pfesftvka v

oHledaím nidralf Union Pacific

drthv vfchodně od 1 ulice

wtsía to edi oipoledne ael raačaý

jríUt di:ra porouchané koleje

lZtn£l io pcriUiu J£sS s'iil-t- i

tystfa pohozen kyt v ctnota
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jest udiven
neobyčefnou lácí odévů

Vyprodáváme zásoby koupené
oděvního velkoobchodu

EVY EOSENFIELD CO N Y

Výprodeji tomuto není podobného
v dědinách prodeje v malém

Tyto obleky dokonale padnou a

hotoveny }sou dle nejnovčjSích
střihá z výborných látek Každý
odkupník kterýž zkouši některý z

obleku t&chto : učiní poznámku:
'Nuže to jest ohtek isdollarový

nenf-li- ž pravda?' — a skutečně ta
ké jest ' Neopomeňte zaopatřit!
si jeden z těchto obleků Výběr

I

jest dosud úplný avšak 5000
II

obleku nevytrvá dlouho SR QR
pK této ceně ' ' VVIUU

4

NORTH-WESTE- RM DRÁHA

zkrácení času

zlepšená obsluha
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Denol cbicagsk zvláštní vlak vyjí Idí
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