
)

V íPokrok Západíj
a niiii ía 4ALulESAU

e
Stanislav Letovský uletý Pokrok Západu May lHORKÉ DNY NASTANOU

Nečekejte sž bude 110 stupňů
tepla ve stínu abyste se nechali

fotografovali ale učiňte tak nyní

pokud jest chladněji Holoubek

Vám shotovl ty nejjemnější podo

Novinky z našeho

ct ifiiiifÉrFoi a:
Oznamujeme tímto ře p VÁC

PŘIBYL jist oprávněným naSítn

jednatelem a kollektorem

Vyd Pokroku Západu

Účinky zemétřesení a sopečných

vytuebii

Neustálé ovšem Že nyní již jen
slabší výbuchy sopky Mont Pelee

vzbuzují mimovolně otázku jak

dlouho tyto sopečné výbuchy ještě

potrvají?
' VLASTNOSTI jež jsou trvalé béřou se na nejpřednfijším

místě v úvahu při nakupování obuvi nabízené v tomto obcho-

du Prohlídka hodnoty jakou nabízíme zkoulka trvanlivosti

střevíců jci prodáváme třebas i za ceny nejnižší přesvřdcf

vás nade vsi pochybnost že "Nebraska'' střevíce jsou nevy-rovnatcl-

jakož i podivuhodné hodnoty
i-- 'i- Kdybyaie viděli vSe co my víme o jakosti jež jest v na-Sic- h

střevících za cenu již za ně platíte museli bychom zjed-na- ti

policistu aby vás udržel v řadě

NAŠE DÁMSKÉ OXFORDKV ZA $250 nedostanete"
v jiných obchodech za méně než 1 3 00 a zhusta stojí t} 00

Jsou zhotoveny z vici koziny těžkými rozSířenými podeSvy

patentní ideál koziny též z patentní teletiny — jsou skutečné

vkusné formy úhledné nejnovčjŠÍ mody pevně dělány ale

krásné opravdu krásnějších střevíců není k nalezení— pokud
rozmanitosti se tííe jest deset různých vzorů z nichž si lze

i
i vybrati— tyto oxfordky jsou rozhodně nejlepší v zem

za

HAYDBN's ™ř™mu

obuvniho odboru

'

$250

látek v Omaze

rycble se vyřizují

10000 yardů pěkného batistu na

laty nejkrásnějších vzorků

nejlepších to látek za cenu kdy
nabídnutých všech barev buď

jednoduché neb vzorkované k
dostání v našem výběru yard
za 15c

300 kusů Toie Du Nord na Saty a

živůtky jež se prodávají ve vět-

šině obchodů po 15c ydioc
300 kusů Toie Du Nord giog-ham- y

(kartouny) na Saty a ži-

vůtky výborné barvou a pevno-
stí yard za 10c

Velmi jemné nové černé bavlně-

né látky tak jemné jako nej-

jemnější hedbáví a mající cenu

50c prodá se yard za 25c

Importovaný "Anderson Madras"
na Živůtky a košile 400 vzorků
z nichž si lze vybrati yd za 18c

Bílé "birďs-ey- e madras' (nový
druh právě obdržený) 32 palce
Široký yard za 25c

zasýlají se zdarma

a Dodge ul Omaha

čitá my ví 301HÍ
tězíme

by za méně jak jinde Zaručuje
Vám Že budete spokojenizkuslte- -

li jeho práce Holoubek český

fotografibta v č- - 1258 již 13 ul

ČESKÝ POHROBNlK p Jos

Krejčí uzavřel novou a velmi vý
hodnou smlouvu: s továrnou na

rakve jakož i s majiteli kočárů

tak že bude moci nyní posloužit!

jak při výpravě pohřbů tak i nej

úpravnějšími kočáry s gumovými
ráfy ku všem příležitostem jako

jsou veselky a pod mnohem lev

něii nežli až posud činiti mohl

Závod jeho nalézá se stáie ve zná

mém čísle 1240 jižní 13 ulice

Telefon 2992 39 —

— Pozemkové burse náleží zá

sluha Že po dlouhém handrkování

zvýšen byl odhad majetku pěti
korporací o íi 523 100 Vzalo

to ovšem hodně práce než výsled
ku tohoto bylo docíleno avšak

výstelek ten stál věru za veškeré

namáhání Třebas ani tento zvý

šený odhad majetku korporací nt- -

bl ještě úplně spravedlivým vůči

popla níkům menším přece učí

něn byl veliký krok ku předu i

není pochyby Že rozhodnutí nej
vyššího soudu bude míti blaho

dárný vliv na příští odhad majetku
všech korporaci ve státu

— Velký výprodej na tak

zvaný ICC Creani nebo-l- i zmrz

linu bude po celé léto u firmy
C F Heřmánek 13 16 VVilliam

ul tel B2172 snížené ceny ob

drží spolky zábavné Taktéž
velký výběr v potravinách a ná

dobí pro domácnost všeho druhu
00

— Krajané pozor! Známý
oblíbený hostinec na 15té ulici

vedle "Creightonova Orpheum

vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dlouhc e

tý sklepník v místě samém Hsté
zajisté že přesvědčí se že obslu

ba u něho jest ta nejlepší neboť

každý s usměvavou tváří odchází

odtud spokojen Řízné pivko stá
le na Čepu a což ty doutníky

likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeflské a chutný zákusek

stále na ruce Přátelé a známí

zajisté že zastaví se u něho "aa
jednu" kdykoliv na cestě do mě

sta kolem místnosti jeho se ubírá
ti budou tí

— Minulé jaro zničena byla
požárem v Omaze továrna na sirky
kteráž pouze jen krátkou dobu
činnosti se nalézala Ježto se

mělo za to Že veškeré stroje požá
rem byly zničeny bylo pochybným
zdali bývalý majitel sirkárny C

Gruenig s výrobou sirek v městě
našem opět započne Když však

byly s 'roje z rumoviště vybaveny
shledáno že nejsou tak zle poško
zeny a Gruenig prohlásil Že co

nejdříve sirkárnu zbuduje
— Včera v poledne nejvyšš

státní soud vydal alternativní roz
kaz kterýmž se nařizuje členům

statni equalizačnl komise aby se
znovu sešli a odhadli majetek že'

lezničních a telegrafních společno
stí aneb aby podali důvod do

3 června proč by neměli rozkazu

uposlechnouti Rozkaz ten vydán
byl k žádosti omažského advokáta
Ed Simerala jenž s Ed Rose
waterem bájil zájmy mensícn po

platníků proti železniční korpora
cím před státní equalizační koxisf

— Zábava pozvánkovou bude

pořádati Tábor Nebrasská Lípa
£ 183 DřevaH Světových v sin

Metzově v sobotu dne 31 května

Vstup volný Proveden bude p

strý program při němž přednese
no bude více hudebních kousků na

eraphopbonu a přítomné osloví

pan J C Hoot vrchní předseda
DřevařS Světových Bude to jed
na z nejlepších a nej příjemnějších
zábav v této sézoně 41
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— Pěvecký odbor Těl Jed
Sokol za spoluúčinkováal českých
hudebníků uspořádá v sobotu dne

34 května v Sokolovně akademii

ve prospěch chorého soudruha

Program jest velice bohatý
ze 6 čísel hudebních jež

přednese kapela o 16 mužích ze

4 čísel zpěvních jež přednese pě-

vecký odbor a konečně z několika

čísfl jez přednesou někteří Čleoo-v- é

pěveckého odboru — Po vyčer

páni programu následovat! bude

taneční zábava Vstupné jest nízké

pouze 25 ctů osoba Lze očeká-

vali že české obecenstvo v hojném

počtu do akademie se dostaví ne-

boť pěvecký odbor Těl Jed Sokol

těší se vřelé přízni našich krajana

jimž již vfcekráte připravil
duševní požitek

— Občané čeští bydlící v Gib-b- o

n musí míti vždy něco zvláštní-

ho Před několika lety měli svého

zvláštního rychtáře nyní opět se

zmohli na svého zvláštního Antou- -

ika Antoušek ten vyzná se prý
vvborně ve svém řemesle Psi v

Gibson padají prý jako hniličky

— V neděli večer oslavovali v

Sokolovně desítileté výročí sňatku

svých manželé A Sloupoví a F
Fixoví za hojného účastenství přá
tel a známých obou rodin Byla to

opravdu zábava rodinná a nanej

výš srdečná Manželům Sloupo
vím a Fixovým přejeme aby ve

zdraví a Štěstí dočekali se svatby
diamantové

— V poslední době spácháno

bylo v Omaze několik smělých

loupeži a policii podařilo se již ně

kolik darebu vypátrali V pátek
v nocí vnikli lupiči do krejčovské
ho obchodu p Franka Vodičky
č 213 již 13 ul zadním oknem

jež vymáčkli a odnesli šatstva

látek asi za txoo Policie zatkla

tři Černochy a nalezla většinu u

kradeného šatstva V téže noci
vnikli lupiči ještě do tří jiných
ob dlí avšak kořisť jejich nestála

ani za to namáhání — V neděli v

noci pokusili se neznámí dosud lu

piči o vyloupeni pokladny tesaře

W S Brookse v S 1610 Capitol

ae avšak vzdor tomu že do

dvéří pokladny vyvrtali tři díry

pšece se jim nepodařilo pokladnu
otevřití Aby se za namáhání své

odškodnili vzdi si na památku ně-

kolik nebozezů a jiného nádobí

— Kouříte rádi dobrý doutník?

Jestli ano tož zastavte se u Vác

Dušátka 1248 již 13ul a požá-

dejte o "My besť Při tom mů-

žete si vybrati pěknou dýmku
aneb Špičku jichž má DuŠátko

hojnou zásobu jakož i tabák kuř-lav- ý

šSupavý a Žvýkavý 27 —

— Ant Novák v Čís 2422 již
16 ul zvětšuje podobizny a zho-

tovuje rámy na obrazy Práce prvé
třídy a zaručená — Objednávky z

venkova vyřizují se rychle a správ-
ně tf

— Zašlete krásnou a věrnou

podobiznu svou matce své
žádné nechte jich tedy

obě několik vyhotovit u HO-

LOUBKA v č 1258 již 13 ulice
Má otevřeno celou neděli — Za

uspokojeni se ručí 40x2
—-- Osvěžující spánek způsobí

obydlí vyčištěné Hmyzobijcem z

Beránkovy lékárny po 20c 40011

— Nedejte sl nikým namlovlti
že jinde koupíte také tak lacino

jako u Franka Nováka £ 1264

již 13 ul U Nováka dostanete

to nejlepší zboží grocerní jakož i

železné za ceny nejlevnější
Pře-vědčt- e

se! 33 —

jemných pracích

Poštovní objednávky

5000 yardů importovaného 45 p
dress Swiss prodá se o 40 proc
levněji než stojí dovoz 73c

jakost yard 39c

50 kusů celovlněného batistu 33

palce Širokého čoc jakost
yard za 25c

I100 anglické barvené černé gre- -

nadiny deset vzorků yd za 59c

60c druh hedbávoé a plátěné

látky na Živůtky jednobarevné

pruhované a tečkované yd 38

75c druh plátěného a bílého eta

minu mimořádně yard za 37 J4c

45c druh 42 pale barevných or- -

gantinů jasných barev gvítle-modr- é

jemně růžové šarlatové
a černé yard za 19c

35c druh loketního hedbáví na

živůtky pruhovaného nebo jed-

noduchých baver mimořádně

yard za 19c

Vzorky na ukázku
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ESKYCH SPOLKU

OMAHA
Rá iMUrký i 1 7CIIJ

] Vií1Iii ďhtie kidlou ftvrlrt
OfUMl v mfirl o i b Klp v lilii y VliuikR
o IS Willinm ul I'pU Jun knulrkf l)v M Wi u MHI Qft V A Buubrft
a 1317 Wllllarua uLptikl Kr Mu--

Uif Uu lln t 5 Itjtířfl I') tlila
odMá t riAr rMy prrni třeli třmlij
uičrtcí v 8 budili vťter v pouuvé minlfiott)
r gnknInTD Fiunk Jelen Velicí Kancléř
íli IVU ro lWh ir Kreil Hlínia K K 8 í
I7in Iťavenmirtb Ht Vao-!i- l'ři M oř ř
lu llk:kr bl

Tel Jed Hukot t Omaha
ouhfrt f pravidelné eh6e kelliu drnhmi
Hledu uiíslii vttfer ve tvé miétnoatl KíJk

4o 131 h VI Fřrdx-d- s Jimer Mik tajemník
ťr S HemlU Hlt S Kili XI dlVtnfk Viní
Knlm oř 13 Oumr dl pokladník Ja
húlacn

Podp Sokol Trrl i 1

Hlnfrá iré achixe dvakrát mtaiřné kaldnu
I nedéllal poD Uli vmtaicl v ainl MdrUI1I tl Iá ~— I (JMI u Bjwiun w uuv tmu mw inuni rijns
pilletni tch&i I n'ill v dubnu (tvrlletnl
I teilnu ft arpnu rrenaeaa Jnnn UhleDnrau
mil'iřele1 Kr Hvojti k taj Aninn Novák

lilii Kl 4'elnik Jieu f K tlimr CM Ho

iául pokladník V J Kun-- I WIí Ko IS htr
'Pt majetku na S roky Joa Němec vrbor
lnl Ant llrtivlaaA lnrt Kliaturauorefn k

Alult Kašpar vp pr J Houdar doaorce Joa
I'11'ba náfulnik Ant Valik vjp nif nimon
Kokuaek lintup do f N 11 Spolku Jum!
nafpar

Tálnír Oolumlinn i H HOW

onhtra sclíita kaMé I nedělek 8 ůlerf t
mřu] v i!nl u Jo hlepi-tk- na !3 a Wllll
trn ullol Veí komul Jan Kraua mino
koinul Jan MniOnuk pokladník jrrauk J
Semln Uth &n1 WlIlUni klerk Karel fit

nl'ka Hll Po Ilh Sir urnvoddl J J Kolář
vnitřní atráice Váiílav Vejvotla venkovní
tráJ:e Krank VejvodTfbor majetku Krank
svoboda a A Kila

Tábor SelrKk i 4771 MWA

odbf vi avé pravidelné acbftie katdou prvou a
třetí atředu v miaicl v oam bodlo veter
v ainl pana Jana Hrocha Velicí konaul Matěj
Votava oávodil Chaa ekrdlant bankéř Joaef
Vouilka klerk Jobn Hráioa siai so litin til
nrSvodíi Cbaa Hmrkovnkr vnitřní atrat V

Uuieji venkovní atrái Jan ťeiek

Sbor VlaatUIara i 29 JČO
adbfvi acbfixe kaidou fl nedéll v měacl v So
kolovně o U4 hod odp Vjralouitli předaed-ky-

Joaufina Voletem! předneiikvn Marie
Koalckf nimeaika Marie ťecbaeov taiep-

-

nice Mnrle Michalová: fetnlce Maria Ha
rnebová nokladulce Joaeflna Machová do
torkrné Frantlka Prchalová výbor maietkn
Viktorie nováčkova m ikapaova aiiioaiiDa
Hureiova

Sbor II třída Nové Doby i 86 JČD
adbfvitvéachoie kaJMonS neděli v rneaicl vt
i bod odp v ainl Melaovt ťředaedkysi Kat
ionkalim Sollth Str éfetnloe Emilie Chle
borid 11KB Wllllamapokladnloe Marie Vana-a- t

I41B Wllllauu tajemnice Vllb Uarloé Hit
bo liltheu

Sbor Boleelara č 60 J( I)
odbfváachQil kašlou druhou neděli r meaid
v rtárodui tmi o a noaint oupoieanirreaaea
ka Vinci Cermak 1444 8o liiih St Tajemnice
Prantllka (apek 1314 Marina ul Úfetnlce
Vnuime Mach ll Ho 15ib 8t Pokladnice
Aut Kment 1347 do lath ct ZA

Podp sbor Sokolek Tjri i 1

odbývá ivé aebtie Sednou míaifn a alce
k&lďou druhou nedffl v líni Metsové

Joae8na Kaatl mlttopředaed kyné
Anna Bílek tajemnice Antonia Htejakal
M to mo k S atr ůíetnlce Marta Bílek X
a Ubarlea ttu Omaha pokladnic Aneika
KouUkf vfbor majetku FranllfkaStépáo a

sud duumui jmr iwi
Marie Matéjka doiorirtrsl Man (líha

Tábor MjrU cis 922 R !l Á

jdbf vá achíil Brvnl nedřll v mfiícl vankol- -
tké ainl rředaedka Mary Koukal místo
ředaedkarAloliie Smítek tajem Kateřina
relecliovaká pokladnice Frantllka PeAek
kanclířka rtnny Soukup marlálka Marie
Přlhvlorá vnitřní atrat Barbora H rubí ven k

trii Dora Tlel} výbor majetku Maric
Brátda Anna Bráida Joule Stejakal apolk
lékař boula evolmla Mary houkal vyilan
kyni do aleidu Pavla Hanieltn mlauvytl

SOUTH OXAS-- V

Hál Palmové DřeTOc7 Krub Ořerařek

Odbývá tvé achtie katdé poelednl pondil!
měalci v mUtnoati d Lalinera na né a O ul
Harbora Kaček onvtojnt porurnice: Anna
Kohn mlat ipřednedka: Kati Vocáaek taj
Kl 8oí1 ai Marie Vomáka pokladnice
Anna Vlach prtvodčiiKatle Vouáfkavítky
úl Francia liartr vntřni atrál: Anna Hláv
ka venkovní atrii: Magdalena PlvoEka Ag
Havlík Anna Soběalavaký výbor majetku

J JANDA & CO §

vlaatnl JI

í POHEOBNIGKf ZÁVOD I

v budm'l J Konvalina

v lis 2JJ jiint rj ul

Jsouce odborně ve avt-- oboru
vzděláni a majíce několikaletou
praktickou zkutenoat z Jednoho
ňřednfbo omažsMbo pobrbnic-kéh- o

závodu oif ujeme viecbny
avé krajany ie Jíme (ebopnými
poilouziti kaidéuu k úplné Jeho
pokojenou!
Poroučejíce se v pHzeft krajanu

zdejUch loameníma ae v d"té

TeI2!lsl J JANDA & CO %
o

iMalf&Cousinl
tímélí

4
í imtíraói

íi vylepovnéi
políoju

dle vzoru

a pr

Blilli vl WHIckory ul Omaiia
40 U 1 Woolwortb ave

CHARLES DONAT

POUTNÍ KAft

1310 nais ulití Oiaba

vyrábí doutník T fborní takoatl a ItiAf
kdookuail lednou doutník leho nechce

jiný keiihtl V ohebodě Jeho mftieU
dnatati vA- - ro pKalulf k J'bo obora
Navitfvw jej a pfeávédcle ae! 14

Jos "VopállsieL
ŘEZNÍK A UZENÁŘ

na 5 a "William Mí
mi 'iiaoM vMt arllepil vfbír Caratv4ho
maaa vanho druhu Jakoi I vfiÍDcb vjlrob-- o

ntmiHktrh Kupta niko ikouika
a DjliruEi via la podruha pMJoeta ua tt

zásobený Masny krám
vlaatnl

'Josef Kejepinský
1401 jižní 16 ul Omaha

Velko- - 1 nalonhchod řřrttvm Dře-

ném nakládáním im výteřnjm
ftmtfm iizeotřakllm a vftbec vlim co do
oliortl toho pHiiélrH
Ohjřdndvky nrníno uhniti I lelefonem

a tyto MdD a rychle vyřitujl
TLLtroX 13U 88ib6

synek váženého krajana p S B

Letovského trpěl zánětem slepeno
střeva a ježto stav chlapcův stále

se horšil uznal domácí lékař p

Letovského dr Louis Svoboda

za nutné aby se hošík podrobil

nebezpečné operaci Stanislav do-

praven byl do Clarkson nemocnice

a zde v pondělí o 3 hodině odpo
lední provedli na něm dři boni-mer- s

a Svoboda operaci jež dle

vyjádření lékařů setkala se s zda- -

- 1 A

rem ťrejeme naaanemu miaae- -

mu příteli brzké uzdravení

Nejstarším a proto také nej- -

oblíbenějším hostincem v české

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William

ul Přijďte do útulného hostince

toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou

usmívavé tváře starých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho

stinci jich zastavil se jednou ten

přijde podruhé zase neboť nikde

se mu nedostane lepšího 'štofu'ani

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že

ca čepu jest stále čerstvý řízný

Mfctzův ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejlepší
zbožívtrhu neboť Sloup a Kruml

žádný "šmejd" nekoupí 23x4

— Všeobecně známý hostinec

Bartošův převzal v minulých
dnech do správy své zase Bartoš

a sice Václav Bartoš jenž míst

nost svou nanejvýš elegantně zno

vu zařídil a úplně Čerstvými záso

bami se opatřil Výborný Krugův
ležák výtečné likéry a jemné

doutníky dostanete vždy v hostin

ci tomto a nikde a nikdo neob

slouží vás lépe než v hostinci

Bartošově sám Bartoš Ctěným

spolkům pronajme se výhodně za

řízená síS jak pro schůze tak 1

pro různé zábavy za nejvýhodněj
ších podmínek Navštivte svého

starého známého Václava Bar

toše

— Máteli cestu do města a

jste-l- i znaveni zastavte se v ele

gantně zařízeném hostinci krajana
obna M- - Fixy Čís 1520 Dodge
ul kdež se budete moci posilnili

výborným Lempovým ležákem
aneb nejlepšími likéry víny a

čím vám v hostinci prvé
třídy může býti poslouženo Na

vštívíte-l- i jednou Johna M Fixu

buďte ujištěni že podruhé jinam

nepůjdete 32x3111

- Elegantně zařízený hostinec
na rohu 1 v a William ul vlastní

chvalně známý krajan pan Ant

Franci Za nálevnou najdete vždy
úslužného Jindřicha Vávru jenž
s nejvčtší ochotou poslouží vám

řízným Schlitzovým ležíken jakož
i výbornými likéry nejlepšími

druhy vín a jemnými doutníky
Můžete být ujištěni že cbutnati
vám bude vše co podá vám starý
známý váš Henry Zkuste to! 31

— Chvalněznámý a oblíbený

krajan pan Anton Křeček převzal
hostinec na sev konci viaduktu
16 ulice Každý kdo jest milov

níkem výtečného a řízného ležáku

Storz Brewing Co vařeného 3

čisté a pramenité vody z nejlepší-
ho ječmene a vyhlášeného českého

chmele nechť zastaví se vč 1601

na robu 16 a Leavenwortb ul

vždy usmívajícího se a ochotného

krajana a národovce ANTONA

KŘEČKA který vás vždy milerád

nejen čerstvým mokem ale i vý

tečnými likéry a jemnými doutníky
obslouží 40— tf

— Krajané již jsoj milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte
říž ze chtějí výborně pobavili mě

li by navštívili moderně zařízený
hostinec 'u Habra' s z roh 15 i

William ul v němž vévodí zná

mý a oblíbený hostinský Karel

Chleborád Kromě toho pošlou
ží vám šaramantní Čárli nejlepší
mi doutníky likéry jakot i cbut

ným zákuskem 32x301

— Kdo si chce pocbutnati na

výtečném pivku "budějovickém'
nechť navštíví žoviálního John
Ondráčka v Národní síni roh 13
a William ul 21

Nejlepší kořalky
na světě

Jaou nialedaHd veleioima drtiny:

Old Crow Old Elk

Hermitage Yellewstone

McBrayer Old Overbolt

Old Taylor Guckenbeimer

James & Pepper Hunter Rye

Oscar Pepper Wilson Whisky
Kli vlMtaí drob 131eté Jeckdaw vy

tečná marylandaki tsmozitn
Californlcká vlna it25 f 150 13 gal

Objednávky poitoa rychle ee vyřixají
Ubjednftvky v mfrftě aovazeji

CACKLEY BROS
iboru vlna atotai UMry

Naproti poště - - Tel 11 48
Jednatelé pro proiluloa Uanterovon

tamoiitnou

Elegantní Hostinec

JOSEPH PEZDIRTZ
110 jiiní n al Omaká

Yftrf at aoath-oaai- pivo' &Jlpil dru-

hy vina Mkéra a Jtnni doutníky
Cho'n takoavk atak pHpravra Krajasa

Bajdoa taav taramaotaiao Jaaa Sokola
kterV J# vioy orhotn ol!ool IS

OhojBM prixeS kraj ní fal
iOSWH PEZDISTZ

Nanejvýš zuřivé a nebezpečné
áchvevy zemětřesení které 'e

udály v Havajsku v roce 18G8

trvaly po celých dvanácte dnů a

ice od 27 března až do 8 dutina
V té době topografický vzhled celé

krajiny kolem sopky Manna Loa

se úplně změnil

V tom samém roce zemětřesení

spůsobilo v Peru ohromné ztráty
na životech lidských 1 na majetku

Záchvěvy ty trvaly čtyry dny a sice
od 13 do 17 srpna V této krátké

době 30000 lidí bylo zabito

majetek v ceaě 1300000000 byl
rozzuřenou přírodou zničen

Vzhled mnohých krajio v Peru

byl úplně změněn některá údolí

byla proměněna v pahorky a pa

horky se propadly a některé kraje

zpustošeny byly úplně a na vždy
V tom samém roce byla Caliíor

nie navštívena zemětřesením a zá

cbvěvy ty potrvaly od 21 do 23

října avšak na štěstí nebyly jimi

spůsobeny veliké ztráty ani na

životech lidských ani ni majetku
Zemětřesení spůsobené vulka

nickými výbuchy v Javě a Sumatře

r 1883 trvalo pouze několik

dnů ale v té kratičké době 16

sopek bylo v činnosti Ostrov

Krakatoa v úžině u Sundy byl

úplně vulkanickým výbuchem zni

čen ostrov Serang byl potopen

pod vlny moře obrovské Hory na

ostrově Sumatře byly vrženy tě

mito hroznými záchvěvy do moře

a tak veliké se staly změny na

souši i na moři že musela být
nová mapa této úžiny zhotovena
Veliké zemětřesení kterým po

stižen byl Japan v říjnu r 1891

zničilo v několika minutách 90000
domů zabilo 8000 a poranilo

10000 lidí Tyto záchvěvy země

působily na více nežli 40000 mil

kolem a po nich následovaly so

pečné výbuchy které trvaly 12

dnů

Sopky na ostrově Javě byly v

nečinnosti po celých 83 roků po

jednou počala z nich jedna soptit!
a za ní hned IJ jiných se rozbou
řilo a spůsobilo nesmírné Škody
Na Martinique jehož rozloha

jest jen o něco málo větší nežl

okres Douglas - Neb leží sopka
Mont Pelee v oejsevernější části

ostrova a u úpatí její rozkládalo

se zničené město St Pierre Tru
hé důležité město ostrova Fort de
France nalézá se 15 mil vzdáleno
od sopky Až dosud byla výbuchem
této sopky poškozena pouze se

věrní Část ostrova
Ostrov St Vincent který má

sotva třetinu té rozlohy jako Mar

tinique jest více ohrožen stálými

vulkanickými výbuchy a neutíší ii

se sopka La Souíriere bude oby
vatelstvo donuceno k opuštěn
tohoto ostrova'

V"_KOTVOVÍ"
PAIN EXPELLERVj

Vytoč ccnénÝ titmi kdo tel ftěkdt poulili
Jcdoo x moohých dowldtnú tnámých osob I

5T ANNS RECTORV
110 EAST ttST LA

VNewfcrfu25inl89a (X
Přesvědčiv se o přednos-

te(Va4ehoJ0TV0VEHir 4&
PAIN EXPELLERU a vyzbouie
útinnotto kteréž svědectví vydá

vají nesčíslná dosvědčeni pánů

oborech neváhám pnpojtti sou
hlas svůj k těm kteří chválí tento

výtečný přípravek

82 ketolickych (kol
V ffitst N Yorku

TsntjruKHdnki! 71' Praze ctí au ctí a víeefc
Irtiirnlk ncb prostřed- -

íeí:8rMrltW- £23

ímmm
Nové jarni

zboží

dochází denně Tento rok máme

mnohem rozmanitější a obsáhlejší

zásoby lepších druha zboil než

kdykoliv dříve Vše co jest ele-

gantního t oděvním odboru
pro muže a chlapce plášlé
pro dámy dívky a dítky
módní zboží střížní zboží
a hedvábí mužské a chln
pecké klobouky a všechny
druhy výpravného zboží

pro každého jsou zae
nádherné rozmanitosti
Ceny jsou zde jak vám známo

vidy nejoiŽŠÍ
Naše zásoby koberců rohožek a

draperií jsou taktéž nanejvýš úplné

av '

Oř E liolovtctiiner

tnif UM
OrnCI Ba roh a a RowaH ol Ibeaiya

Blocafia dvli0 TeMoa 1M

Kle S' jakostí a cenou

se

HLAVNÍ

138

STSCMAHA

speciality rs slřdci
NA HLAVNÍ PODLAZE

Bennetfiv obuvol odbor Jest hlavním ikladem
obuvi pro itmíitnaoce v tavlrně a v Jatkách—
kaírtjf pár jut raruíen a za niíil ceny oi kdeko-

liv jinde
Mulkíoll gialn athtvíca do tavlrojr a dvojná- - fl ne

nihafmi ooelvj a opatkj $1 ÍJ
Muinkoli grin atfevlcado jatek I dvojoinoljf ÍI OC

Bjmi piwlvy a opttkv WtiOJ

Mutkoll ichIo trvanlivé Creedmora pKlo fl f)(l
lva ruCui flokovaaé—a jlepli B6UU

K aploc pkijecottl oUloai' Utkf kl-- rk p Vic tipi)
ÍaMíílto

íBttJí lítilíf odbor

Ume nejlépe líaobený lékárnický odbor v míate Omaze
Mkafi l obecenttvo dopřává nám nojdDlnějíl své divěry Doktora

ktřflzzaa laji nám tvé recepty atále pHbrá a my nepřejeme ti lepMcb

dukar o nalil ipolehllroatl Mínoe tři reiflitrovanc zkulené Kkárnfkf
k'eHi piibllíeji k tomuto delikátnímu a pKinéina odboru naáebo obchodu

Krajany vzorně ohilouif p Václav Benel absolvent illinoliké lékárni-

cká koleje na N'onh Western unlveriilě v Chicagu

Zvláštní výprodej!
Dáme do výprodeje zásobu

Mužských obleM po $750

Nejlepší zboží jaké kdy nabídnuto

bylo v tomto městě

Jsou zhotoveny z nejlepších celovloěných látek vzorků

elegantních časových a nejmodnějších Máte-l- i je na sobě

vyhlížejí jakoby zhotoveny byly bylo pro vás krejčím na

zakázka za cena ne menší než asi J3800
Naše ceny výpravného zboží a klobouků jsou nižší než

kohokoliv jiného

MWoUstein&Oo
prodá vám gallcn

dobrého claretu Jszz za 65c

Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
622-52- 4 jižní 13 uL Omaha Neb

t

Předplaťte se na' PÉrok Západu
ObrRwUk! edí-Tř- vypranými xboiím a alotxwliy

nejlaelnljší týdenník nazápadé pouze $100 ročné

li '

J
-ay


