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krajana a národovce ANTONA
KŘEČKA který vás vždy milerád
CHARLES DONAT
Nejlepší zboží jaké kdy nabídnuto
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dostat! via co pHaluM k jebo oboro
a
kohokoliv jiného
William ul v nímž vévodí zná14
avstf vu je] a přesvídčte se I
BIIBI v t tm Hickorr ul
mý a oblíbený hostinský Karel
flmihl
0
II a WootworUi ar Uiáill
Chleborád
Kromě toho poslouVTVTVTTVTTVTTTYvTYTYTTTVt
ží vám laramantni Čárli nejlepší
vlastni
mí doutníky likéry jako i chutn-- 1
'
Omaha?
ným zákuskem
32x331
E
Oznamujeme tímto ie p VÁC fotografovat! ale učifite tak nyní
PŘIBYL jist oprávněným naším pokud jest chladněji Holoubek
Vám shotovt ty nejjemnější podo
jednatelem a kollektorem
Zaručuje
Vyd Pokroku Západu
by za méně jak jinde
Vám že budete spokojeni zkusíte
li jeho práce
Holoubek český
rr fotoerafista
v č ias8 již ít ul

jarnf

r

rjpw

od-ku-

mm

i'r

tm

1

May

í

Mužské střevíce

Ženské Oxíords

Náš obuvní obchod stále vzrů
Že dáváme
našim odkupníkům za jejich peníze více než mohou dostati
V sobotu pokdekoliv jinde
skytneme pro dokonalejší výběr
několik rozmanitých tvarů letních box telecích mužských
střevíců úhledných - a zároveň
nejnovějšfch forem s okraji ve
třech barvách hnědé višňové
neb černé Tyto jsou výrobkem z ncjpřednějšl jedné továrny v Americe a jakosti tak dobré jaké v jiných obchodech
obyčejně prodávají za I350
Každý kdo chce uložili své peníze k nejlepšímu užitku nechť
přijde v sobotu si pro
střevíce jež budou za

My vystavujeme velmi rozmaoí
té Ženské - střevíce tak zvané

stá následkem toho

1

—

m

m m
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ťokruk Západu

Oxíords
všechny nejnovější
zvláštností ozdobné í bez ozdob
a v cenách těch nejnižších
Máme však jeden druh který
e
našim příznivcům zvlášť
neb střevíce ty jsou
pravým pokladem u porovnání
s cenou za kterouž je prodáváme a kteréž v městě se prodá
Jsou dělané z
vají za ti-5vici koziny první jakosti s
špičkami s vojenskými neb dutými kramfleky
s obrácenými
neb těžkými
ie žlutými hnědými neb
Tyto Oxford- černými okraji
ky jsou lepší než které- - AI nn
koliv za $250 V sobotu OJJl]
odpo-ručujem-

'
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Mužské ! chlapecké
obleky u

přeplavní

HAYDEN's

za méně než poloviční cenu

a pojišťující jednatel

Dohodli jsme se oa koupi $30000 pozůstávající z celých obleku jakož i zvláštních kalhot kterážto suma representuje
ménč než poloviční skutečnou cenu- -

nejspo-lehliv-

Mužské nejjemněji obleky — Umělecky
z nejmodernějších
látek
zpracované
Skotské pruhované Sevioty hladké hedvábím promíchané
jakož i vzorkované
worsted rozhodně ručně zpracované vůbec trvanlivostí střihem a přilehlostí vyrovnají se oblekům zakázko- fifl
U nás
vým od I35 do I40

Knoll & Bláha
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Mužské promíchané obleky— dě- - (M
prj
lané na I15 prodej snížili jsme na (JlOU
Mužské kalhoty dělané na I500
$250
Zvláštní cena

Hes

100 mužských obleků dle nových
stfihfl mezi nimiž jsou i dvouřadové a
které mají ceny od $18 do (20
snížili jsme tentokráte na
$1000

Chlapecké i plavecké obleky — dělané na
$3-5prodej nyní za
Chlapecké Noríolkské — dělané na Í5 00
prodej nyní za

1

e-- tý

35c
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1

1

1
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é
Chlapecké obleky s dlouhými
na $10 prodej nyní za
Chlapecké dvouřadové s krátkými kalho
$175
tami — aělaoé na I400 prodej nyní
Chlapecké dlouhé kalhoty nepravidelné (tli Pf)
míry — původně za $350 nyní za
(JJltuU

Chlapecké obleky i s vestami a krátkými
kalhotami — původně za $750 nyní

(ti Q

HAYDEN BROS

nn

()JIJ

Mužské kalhoty —dělané na cenu 16 00 (hr)
U)J
nyní za
Poštovní objednávky rycble se vyřizují

nn

J
Pište si o cenník

Omaha

a Dodge ul

16

V oděvním oddělení naleznete chvalně známého krajana oana
PĚTKA ŠÍPA jenž vám svědomitě poslouží
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MASNÍ KRÁM
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Mužských obleků po

$500

1

iFR KUN OL

Zvláštní výprodej

$250

kalbotami-dělan-

1

Fr JLiangraiil
n
tunu

$195

°

CACKLEY BROS Urfitří Kiinelovó

$750

liARNEY 5T30MAHA

rlfeÉposÉii
Jest ho již jen málo z prvé zásylky čtyř železničních nákladů
Jest to důkladný a krásný nábytek jejž vystavujeme a
nízká cena jeho luští problém obydlí nábytkem Kupte! Kupte!!
' PRÁDELNÍKY
POLICE
vyhlíd- Nái obronný výběr potěší všechny
85 skříní právř kouptných
kou oa brzké prodání a dloube trvání kupce Nejlepé! a nejprosluleji! vy
Dovedete ocenití vysokou Jakoít ralitelé Jaou zde zastoupeni NezáJat zavázáni abyate ocenili i cenu leží na tom Jaký máte vkus máme
Dubové pollrovabé krásně vyřezáva- právě takové police O jakých sníte
né ovální zrcadlo 1 francouzského Tento týden nabízíme solidní dubobrífusenébo skla moaazoá dríadla vou polici dvojjlýin borejňkdD) kráani Sl prádelník v místě není lepe sně vyřezávanou aezrdsdlem z

zLotoven Pokud Jaou
dostáni cena
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ŽELEZNÉ POSTELE
Velice krásní roaasivnl dubov krám
tvarů velmi elegantní
belfřickými tkaninami oce oblíbených
lové konatrukce nrllepli kaleni pera nanejvýš důkladné maaaivaf sloup-- '
sedmi řsdarci proiité mechem koude ky tyče t mosaznými avrsky v bia
II a havlnoa vvixaié 80
nir vácb a noliacn bíle modré A A
p široké 79 paleb dlouhé tpUoO neb zelené— Hrozná láce
Elegantní maasaivni těžký solidní dubový a rám vyřezávané v rokoko slohu
otbani ve zpVobí drápů zvláitě iiroké dlouhé neprobý bájící se oce
lové konstrukce potalenó velmi Jemnými tkaninami triní cena Á
potaitné
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— Kdo si chce pochutnat! na
výtečném pivko "budějovickém''
nechť navštíví žoviálnfho Johna
Ondráčka v Národní síni roh 13
William uL
21
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Vyteíoá aootkMalk pivo Bejlrpflaa-k- r
vina Mkér a jáma doutníky
Chutný úSuMk stáio pHsHrarca Xrajan4
lam
rmaloito Jaaa Sokola
na)dn
) vlav orhnia olkof
kurf
O kojBOa bNaS tralant ttol

JUStPU PEZDIBTZ

MWoUstein&Co
prodá vám gallon

dobrého claretu

lehkého

ferveního

vína

—

za 65c

Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4

jižni 13

Předphťte se na

uL

Omaha Neb

Pokrok Západu

nejlafirréjí táenník na západé pouze $100 ročié

