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ťosrok ZiiUuJuiy 10 im1'KOTOKOr z 15 schůze vfrtoiu
ritO KUBELlKOVO NADACI

Schůze konaná v SokolovnS v pfttek
večer dne H Července 1!K2 za

skoro všech řleiu- l- '"k

ci BřízíiTcan
'
"poie mr

Oinamujeme tímto že p VAC

PŘIBYL jtat oprávněným tuším

jednatelem a kollektorem

Vyd Pokroku Západu

IPAIN EXPELLER
iJednatelé

— Kozel aby rozuměl našemu

Toníku Franclovi majiteli proslu-
lé české hospody "u ŠBupce" Mi-

nulý týdeu zdál se býti nejspoko-jenějšf-

člověkem na svítě Byl

veselý smál se na celý svět ča-

stoval kde koho na potkání pro-

slulá tabatěrka jeho byla stále

prázdná Přátelé jeho kývali po-

vážlivě hlavami a po straně si

šeptali Že to není s Toníkem jaksi
v pořádku V domnění tom zdáli
se býti utvrzován: zarmoucenými
a truchlivými pohledy zeťů jeho
Vávry a Břena z kterýchž ale

proti obyčeji nebylo lze dostali
téměř ani slova Dlouho lámali
si přátelé Toníkovi hlavu přemý-
šlením odkud vzala Se pojednou
bujná veselost Fraoclova a hlubo-

ká zamlklost Vávrova a Břenova

všech výletníků Marii Korousovou

nepatrně jen na rukou a zádech

zraněnou Přítomný lékař Dr

Breuer ošetřil dívku načež se

výletní vlak hnul ku předu

— Pan Jan Kuták z Chicaga

zaujal v pondělí místo redaktora u

VDenní Osvěty" Pana Kutáka

netřeba omažským krajanům na-

šim představovati Bylť před časem

redaktorem "Pokroku Západu''
četní přátelé jeho vítají jej s ra-

dostí ve svůj kruh

— Hudebniny možno zdarma obdrželi

? lékárně S p Beránka na 18 a William

ulioi f:„ 45

— Tábor Myrta č 932 Krá-

lovských Družek (R N A) pořá-

dali bude skvělý ples v sobotu dne
5 září večer v síni p J W

Hrocha Čilý zábavní výbor zahá-

jil již přípravné práce a lze dou-

fali že ples oblíbeného spolku to-

hoto setká se s úplným zdarem

— Řád Palacký č 1 Z Č B

J nejstarŠÍ to český spolek v

Omaze oslaví 25leté trvání své v

nedělí dne 28 září Výbor za

FllEJEME SI aby každý knihovní jednatel pojišťující

jednatel pozemkový jednatel patentních léků jednatel gro-ce- rní

jednatel nebo jednatel pro cokoliv a vše co prodává se

jednately přišli a prohlédli si druh střevíců jež prodáváme

mužům za 1 2 90 Jaou dělány aby vydržely Ručíme jim

že vytrvají jim déle než kterékoliv střevíce kdykoliv prodané

kýmkoliv za {400 Jsou zhotoveny z velour calí box calf a

vici kid— jsou opatřeny červenými neb přirozenými okraji a

jsou zhotoveny dle nejnovější mody

Obchodujeme též s oděvem pro horké počasí Prodáváme

cokoliv a vše co muž nosí v horkém počasí prodáváme to za

méně peněz než kterýkoliv jiný obchodník v zemi Pohodlné

košile pásy slaměné klobouky serge kabáty letní nákrčníky
atd atd

1

HÁTDEN'S
spotiií nejlepsích oblecích

Příležitost k získání pěkného obleku

za íatku proti pravidelné jeho ceaí

Obrovský obchod jakému se tento veli-

ký odbor těšil byl příčinou že nám zů-

staly velmi mnohé malé a neúplné zásoby
nejlepších f 1800 £2000 a £2250 oble-

ků zhotovených z nejlepších importova-
ných i domácích worstedů vieunas a
tweedů nejmodernějších vzoraů zhoto-

vených americkými předními krejčími
Můžete si vybrati z kterýchkoliv těchto

malých zásob oblek pouze I r Afl
dlQUU

ZCELA ZVLÁŠTNÍ - Mužské pěkné
obleky z modrého serge se Širokými pru-

hy s podšivkou z dvojnásobného worsted

serge výborné jakosti 6třížené dle nejno-

vější mody jedním z nejlepších vyrabitelů
v Americe V předku vlasová látka mají
skutečnou cenu £1500 Ve (Mfl flft
vyklizovacím výprodeji cena uUiUU
Velmi žádoucí medy mužských

ných šedých a drobné kostkovaných worstedů velmi
x:x „x e ti:(l'cauc uauc icujr ft a fs it

11

se hledají

vylilizoviMíí
výprodej

1
%

obleků nejpozdnější novinky zele

iuucjui icua al I a I

mi snížených cen Liché kalhoty
od obleku za méně než za polovi-
ci skutečné ceny

Mužské £300 kalhoty za £150
Mužské £5 00 kalhoty z pěkného
worstedů za £250

Chlapecké a detsk obleky

Sensačnf výprodejní ceny za

všechny chlapecké obleky a kal-

hoty v domě Největší láce jakou
jsme kdy nabídli Víte jakou
pozornost věnujeme chlapcům
Nejlepší a nejvkusnější obleky v

Americe máme pro ně a v této vý-

prodeji budou vaše za úžasně sní-

žené ceny Oblečte chlapce své

nyní

Doelge ul„ Omaha

a cenou

my ví-- 30 telefonů
tížíme

Í
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nícb nízkých střevíců a tandílů a

oejlepil t platných pHfin vyavctlf
tento nadbytek Jest vám známo

jak prlclo a prňelo a zdálo ae ie ni

kde prkt neudané To právé Jeit

proč máme pflliíné zásoby nízkých
tiřevlců

gailon

za 65c

bude vás státi pouze Coc

& CO INK

Omaha Neb

f VyiKt ctnnv vátmt kdů ttj nékdv poutní
II 1'nn k m~Am4 h Mrlt I

ÍTANNS RECTORY
110 tAsr uvst

VNow YorW5ziřílS9a

♦ech Viho KOTVOVÉHO" W
PAIN EXPELLLRU a mkoutm jeho
úřinnosto Merii svědectví vydá-

vají nasčíslná dosvědiení pánů
yynikeji'c"tb y wřjkýeK i jiných
cifiDrAhnaváham připojlti sou-

hlas svůj k támkteKchválítanfo
výhstny přípravek

1

Vrnjt n patlfTkSt

iskJ
WiWailgaSAl

umnému provádění zápovědného
zákona se strany prvního úředníka
v rriěstě nemohl by nikdo ničeho

namítat! ale proti doslovnému

provádění nepopulárního zákona

toho jsou námitky úplně na místě

Každý poctivě smýšlející občan ví

až pífliš dobře íe zákon Slocu-mů- v

nezachovávají přesně ani ti

největší "svatouškové1' a Že růz-

ným obcházením zákona toho lid
se vlastně znemravSuje Ostatně

doufáme že mayor v krátké době

nahlédne Ze město South Omaha

nestojí si finančně tak skvěle aby
občané tamní mohli beze Škody
utrácet! peníze své jinde

— Hudebníci south-omaŽš- se-

skupili se v unii a zvolili si tylo
úřaďoíky: F LaDuke předseda
C H Kubát místopředseda J

L Kubát tajemník S D Virick

účetník a pokladník Důvěrníky
zvoleni J F Franěk L Špaček
a Geo Ford Výkonný výbor
sestává z C M Williarase C

Stranglera J Vonáska J Mulače
a B Ililla

— Již příští neděli oslaví řád

Hvězda Svobody "č 145 ČSPS
dvouleté své trvání v síni p Fr
Leitnera Teprve dva roky tomu
co založen byl řád tento ale krát
ká doba ta postačila aby se stal

jedním z nejsilnějších a nejoblí-benějšíc- h

spolků Doufáme že

krajané v kojném počtu podíleti se

budou na významné slavnosti této
a prispě11 vydatné k její zaaru

Jste orlem ?

Jiite-l- l orlem jste ptákem a jste li

ptákem mílii byste plil

JACKDAW
ptiíka to víei b kořalek čistou Marylsml- -

skou iiimriimoii 12 rokb starou pln
kvart $135
Kiliforneká vína 25c 83c 50c a 75a

kvart

ObjednilvKy postou rychle to vyřizují
Objednávky v mčsté se dovážejí

CACKLEY BROS
Vfborná vin itolnillkérj

Naproti poště - - Tel 1148
Jednatelé pro proslulou Hunterovou

samožitnou

John C Řezáč

ČESKÝ DOUTNÍKŮ

tčís 1223 jiíní 1 1 ulice Omaha

No 20 FACTOBV

poslouží vám nejlepíími doutníky
jaké iío dostali v zdeiSfm trhu
Jebo výrobky 165Í ae ncjlepíl po- - £
víkii cehoí nejlepším důkazem £
jest stále vzr6siajlcl odbyt Pod- - P
pórujte krajané domácí prGmvst Z

m £
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JOSEF FLECK
ČESKÝ PEKAŘ

v č 2416 jižní 29 ul Omaha

poslouží vám vidy řertlvfm chutným
chlebem žitným i pšeničným imacnými
rohlíky a výbornými houskami a vobec
každým pečivem Jež lze obdržeti v po
dobném závodu prvé ifídy Dubře uei
nití když okusíte jeho pečiva 4m3

Jfr rfa iV fPi &Sh-&~- 0i

B0LESÍ IILAVV ZÍTRATť f
t Jiné nom'! itavtpřny hfv%)í pteft'
niohiabfm Kricm NemuCno-i- l ráro
n rirfmr dobh aneb potorujt!t--
JUíkluntí půaVíbí éoJiive o tííí oťf
poru1u m naíím optikem Tft uii

bi gpfit ulmrut Duuy inořno
ulblU fpieronř 44

II i PEXFOLI) CO

IIOS Earnaw ulice Oaialia Í

Jos Vopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ

na 5 aWilUam Ml
nit v titfiAA tMf nM!-pI- ! rfhtr tmtnha

m ajiii ujsiac vat 1 uúiutn BjánVt iu zg

Zboží te dováží a oiuete si je objed-
nat! tekfnncm Tel A Viii

Schůzi znhajll předseda 1

ikf Od poHledn! wliflzo donly na f
bor dul&t pflupřvky od nflalodiijďteb

bliilioskloiinýeh a vlmlencekyeh tlflr-cf-

Pbor Anna Náprstková J Č D

CH)ur Rnplds lowa f 25

V MnScV Kpwnunpe Wia B00

Po 25 rt: A ZnvafovU A Tou-caro-

Joft ItlHknpovli II

A KcsglovA M

Coc HulikovU A

Iloydukorft řlenkynS sboru

Hvězda Vychodil J C D

Ta Cín! dohromndy 20"
ftad Vratislava č S P D 8

New York City 15

Přtbyslnva JCD Petrolt 200
ílfld Df Iník ZČBJ Ta Crosse Z

Sbor V'io JCD N V City 21

Ant Skullcky Chlcno 111 SO

Sof Bkallekft Chlcniro 111 50

ftíd LlbnSe CZIíJ Wilber

Oklnboniský Rolník Z C B 3

Whratlflttd Okla 200
Jiří Podřbrad CPPDS Antorln

New York

Celkem $1304

Hotovost od minule í 11870ti

Celkem dosud v pokladu? $140170
Mimo Jiné Jednfinl usneseno aby

zvolen byl vjřbor který doplsovfintm
ve vSeeb Českých osadňch vyhledá

sehopnf n obětavé osoby ku sbírán)

dnISÍch příspěvků ve prospěch Ame

rické nadace ku vydržovaní chudých
ale nadaných mladých hudebníků při
studovilní hudby na pražské konser

vatoři která mistra Kubelíka odcho-

vala — Pffštl schůze konatl se bude
v patek 25 t m 8 A BerSnek taj

ZE SOUTII OMAHY

SlavnoH dvoaletého trvání řádn

HrAida Svobody ř 145 (SPS
Všichni í51 jsou srdečné ztáni k

úcastacDÍ se této slainostl jež ospo-řátlÁ-

bude jii přiili neděli dne SO

řřrredce r síni p Fr Ialtnera na 20

1 K ni a při k tercí ubdrží Jeden kaž-

dý pěkný vějíř
Začátek slavnosti ve 2 lied odp

a konec ve 1: hodin r dik-- I tstupué
pro osobo poue 25 Onlíi

8 úctou zve TÍbor
Vlnc Klapal předseda

Bod Dleastbler A Koiťái i Llsý

výbor

— NA PRODEJI— V South
Omaze prodá se z volné ruky lot
a domek na 16 a b ul Majetek
ten jest úplně bez dluhů Všechny
peníze nemusí býti složeny boto
vě Postačí když kupec složí

hotoví Í300 ostatní peníze dobfe
zaručené možno spláceli Úrok
mírný Bližší podrobnosti sdčlí
z ochoty adm "Pok Záp" 30147

— Od nynějška městští úřadní- -

ci a zaměstnanci budou nuceni

zaplatit! osobní své daně než

mohou obdržeti warranty na vy-

placení služného Podobně na-

loženo bude i a těmi kdož mají
nějakou pohledávku proti městu

Městský pokladník Shrigley obdr
žel rozkaz aby jednomu každému
odrazil z warranU obnos dlužný
městu Major Koutský i městská
rada jsou odhodláni skolektovatt
osobní daně co možná brzo a
úfadníci a zaměstnanci městští

mají prý sloužili ostatním poplat-
níkům za vzor

— Ve čtvrtek odpoledne dosta
vil se do úřadovny městského
klerka John Dale z Omahy a ozná-

mil že knihovní dlužní úpisy od-

hlasované v minulých podzimních
volbách nebudou přijaty bankéry
jež zastupuje Tyto dlužní úpisy
prodány byly v dražbě a byly vy-

dány za účelem koupě stavebního
místa pro knihovnu v obnosu

{3500 Dale je koupil pro státní
banku v Toledo 1 podmínkou že

koupě schválena bude východními
právníky Tito však nyní prohlá-
sili že úpisy ty vydány byly způ-

sobem nezákonným Nyní ne-

zbude nic jiného než koupiti sta-

vební místo pro knihovnu z letoš-

ního rozvrhu daní

— Mayor k Koutský vyhověl
snažnému přání protihostinské lí

gy a nařídil v pátek odpoledne
policejnímu náčelníku Briggsovi

aby bedlivě přihlížel k tomu by
všechny hostince o půlnoci byly
zavřeny a aby všecka místa v

nichž se lihoviny prodávají za

vřena byla po celou neděli Jak
čteoárůai našim známo Členové

protihostinské ligy podali před
časem městské radě žádost aby

bylo přísně šetřeno Slocumova

zákona Záležitost tato odkázána

byla tříčlennému výboru kterýž

po několik týdnů tahal prohibičl-k- y

za nos a koneční nechtěje si

rozliti ocet na té 1 oné straně

ponechal choulostivou věc tu

mayorovi Neznáme po-

hnutky které mayora přiměly k

takovémuto rozhodnutí avšak

soudíce dle zpráv nás došlých
nezavděčil ae mayor vyhověním

přáoí někslika fanatických prohi-bičá- k

a ohromné- - většitě south- -
omažského občanstva Proti roz

— Nedfilní výlet pořádaný Těl

Jed Sokol do Wilber Neb vyda-

řil ae nad ořekáviní znamenitě
Účaať obecenstva byla obrovská
neb již pfed osmou hodinou schá-

zely ae četné zástupy výletníků
na nádraží B & M dráhy kde ji}
stál výletní vlak pěkně dekorovaný
připraven V 8 hodin dostavili st
na místo naíi Sokolíci v stejnokro-

jích a českou kapelou v čele A

nyní kvapem za libých zvuků hu-

debního sboru počaly se nedočka-

vými již výletníky vozy plniti —

Když pak konečně vkusně okrášle-

ná lokomotiva k vlaku byla při-

pnuta a zvučným hlasem col }

Mika "Allaboard"! melodicky lo

hnul ae vlak o g vozech

dobře naplněných aby rychle do

pěl na místo svého uriení V

Ashland čelaly již čtyři vozy na

plněné výletníky ze Schuyler jež

byly připnuty k vlaku omažskému
V Lincoln a Crete přistoupilo opět

hojně účastníků takže když vlak

konečně dospěl do Wilber bylo
všech 1 3 vozů výletníky přímo na

bito Na wilberském nádraží če

kaly již celé davy tamních kraja
nů aby přivítaly své hosty Město

samo okrášleno nebylo za to ale

výletní místo překvapilo každého

neboť pohodlného místa ve stínu

stromů bylo hojnost a účastníci s

nelíčenou zálibou sobě hověli

Když pak omažská hudba hráti

počala rozproudila se záhy srdeč-

ná zábava a veselá nálada potrva-l- a

až do samého večera Skutečné-

ho uznání zasluhuje plnou měrou

výbor zábavní za udržování vzor-

ného pořádku ' Milovníci tance

měli připrarweBOuprostrannou plat
formu Ch valné zmínky zasluhuje
též omažský sbor hudební obsta-

raný p A' Kořiskem osvědčeným
to řiditelem hudebním neboť ne-

bylo nikoho komu by se neza-

mlouvaly misttrné výkony těchto

výtečníků hudebních a není tudíž

divu že taneční podlaha byla
ustavičně tanečníky téměř přeplně-
na Cvičeni čety pmažské i wilbar

ské bylo sledováno se značným

zájmem a odměfiontno častým po-

tleskem" neboť výkony bujarých
Sokolíků byly jak na bradlech tak
i na koni prováděny s přesností
tou největší neméně í kroužení

kuželů se líbilo Pěvecký odbor

sehrál jedno jednání % operetty
"Lucifer" a výkony účinkujících

byly velice zdařilé Zpěvy líbily se

všeobecně Pochvalné zmínky za-

sluhuje zvláště paní Nellie Svobo-

dová jtž svojí přirozenou hrou

posluchače přímo uchvacovala

rovněž i pan J Mik opětně doká-

zal že není nováčkem na prknech
divadelních Obecenstvo neskrblilo

bouřlivým potleskem Když pak

počalo se stmívali tu pomýšleno
konečně na návrat Také na zpá-

teční cestě panovalo všeobecné

veselí teprve před stanicí Ash-

land udála se vážná nehoda což

mělo za následek že vlak o více

jak celou hodinu byl zdržen —

Před příjezdem vlaku výletního
I

do Ashland oznámil konduktér

vlaku aby" výletnici schuylerítí
obsadili čtyři přední vozy kteréž

na stanici té budou od vlaku

omažekého odděleny Někteří vý-

letníci omažští domnívali se že

musí přesednouti do jiných vozů

a proto nečekali až vlak zastaví

nýbrž chtěli tak f ttčiniti za jízdy
vlaku jenž uháněl rychlostí více

jak 40 mil za hodinu To právě
stalo se osudným české dívce

Marii Korousovézč 1254 již 15

ul Sotva že vystoupila z vozu na

platformu byl uchvácena prud-

kým vichrem a smetena s rychle

jedoucího vlaku Trvalo to delší

dobu než zděšeni výletníci kteří

bylí svědky nehody dívčiny vzpa-

matovali se tak dalece že mohli

na neítěstí přihodivší se slč

upozornit! zřízence vlaku

Tito vlak zastavili a telegrafovali
na nejbližší stanici aby zřízenci

vlaku následujícího ohledli se po
nešťastně dívce- - Byl to vlak ná-

kladní a týž přivezl k podivení

"Na

plížil Pi
it ' '

1 1 i

t?'7sř' "J

účelem tím zvolený pilně pracuje
jak na odpoledním tak i na večer-

ním programu chtěje spflsobem
pokud možno nejdůstojnějším

jubileum tak významné pro
celou naši českou osadu v Omaze

— V Chicagu zahájen bude

příští sobotu sjezd mohutné Jed-

noty Českých Dam Delegátky
ze státu iNeorasky sjedou se v

Omaze a ve čtvrtek vyjedou spo
léčně do Chicaga Jednotlivé abo

ry nebrasské zastupovati budou ve

sjezdu tyto delegátky: Sbor
Hvězda Svobody pí Anna Ja
nouchová z Wilber sbor Vlasti
sláva pí Anna R Kalinová a

Omahy sbor Vytrvalost pí Marie
Malá ze Schuyler sbor Olivová
Ratolesť pí Anna Mulačová ze

South Omahy sbory Lilie Západu
a Dcery Vlasti pí M Bartošová

LinwoodjsbořEliška Přemyslovna
pí Tosela Kaštánkováz Clarkson

sbor Boleslava pí Vinci Čermáko
vá z Omahy sbor Květoslava pí
Anna Havlíčková z Crete: sbor
Hvězda Nové Doby pí Kateřina
Sonková z Omahy sbor Vesna pí
Aloisie Hrdá z Milligan sbory
Růže Vítězství (Ravenna) a

(Humboldt) pí Emilie

Bandbauerová z Omhy a sbcr
Pa via Čechova pí Terezie Sadíl- -

ko vá z Wilber 1 Sjezd bude zahá

jen čtením šestileté zprávy Ústřed- -

ního Výboru čtením pověřujících
listin a volbou výborů pro dobu

sjezdu V neděli pořádán bude

výlet a v pondělí započne se s

opravou stanov a přikročí se k ji

ným důležitým pracím sjezdovým

- V české Praze máme opět o

jedeni český obchod více PÍRA
Davidová otevřela v minulých
dnech v č 1410 William ul ob-

chod se střížním a výpravním zbo-

žím pro pány i dámy Krajané
naleznou v obchodu tom hojný

výběr zcela nového a nejmodněj-šíh- o

zboží a co hlavního za ceny
velmi mírné Krajané učiní dobře

když přijdou si prohlédnouti zboží
k pí R A Davidové Přesvědčí
se že u ní lze dostati zboží lepší
a lacinější než v kterémkoliv

jiném obchodu v městě 4618

— Krajané pozor! Známý a

oblíbený hostinec na 15 té ulici
vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný dříve známým Rudy

iiivcauui imamj aiajau ucwcuc

oblíbený Louis Máchal ďouhc e--

tý sklepník v místě samém Hssté

zajisté že přesvědčí se že obslu-

ha u něho jest ta nejlepŠÍ neboť

každý a usměvavou tváří odchází

odtud spokojen Řízné pivko stá-

le na čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plze!iské a chutný zákusek

stále na ruce Přátelé a známí

zajisté že zastaví se u něho "na

jednu" kdykoliv na cestě do mě-gt- a

kolem místnosti jeho se ubírá-t- i

budou tf

— Bratří Johánkové vlastní

pěkně zařízený hostinec v č 1728

již 13 úl Krajané kteříž se

ubírají kolem hostince toho ne-

měli by opomenout v něm se

Majíť bratři Johánkové
na čepu stále řízný ležák Scblitzův
a bude jim opravdovým potěšením
obaloužiti vzorně žíznivé krajany
Též i dobré doutníky a výborné

likéry dostanete vždy u Johánků
Přesvědčte sf! 45

V sobotu to konečně prasklo
Toník v rozmaru nejrůžovějším
oznámil přátelům svým ie zbavil
sa na nějaký čas své "staré '

těch "mladých" které po "vel
kérn" prý přemlouvání přiměl
delšímu výletu do Colfax okresu

kde mají mimo rozšafnou tetu
Houíkovou přátel ještě na tucty
Vávra a Břen s povzdechem do

znali že "starý' mluví tentokrá

ryzí pravdu Ještě po celou neděl

byl Toník božsky naladěn kdežto
Vávra a Břen potají vzdýchali
V pondělí však st list obrátil To

nik pry měl v noci hrozny sen

(nejspíš jej tlačila můra) ráno

zaspal a když se konečně probudi
(nebylo daleko do poledne) ne

bylo s ním k vydržení Stále
stále "mlel" jednu ať prý si

ním "stará nešpásuje a co nej
dříve ano "hned přištrachá se

domů sice (a při tom vzal si tř

mocné šSupce za sebou) pustí se

za ní a násilím přivleče ji domů i

s těma "mladými" Po dlouhém

přemlouvání podařilo se Vávrovi

Břenovia jiným přátelům hospod
ského "u Šnupce" přiměti Toníka
ku slibu že alespoS na nějaký
čásek úmyslu svého—pustiti se za

"starou"— se vzdá a oprávnil nás

abychom paním Barboře Franclo
vé Marii Vávrové a Anně Dřeňo
vé sdělili že se mohou prozatím
nerušeně a přáteli svými baviti

— V Boston Storu zahájen byl
tento týden velký výprodej obuvi

za ceny velmi snížené $400 dam

ské Oxíordky dostanete za $250
Módní spodničky z pěkných látek
a různých barev jež mají skuteč

nou cenu až £250 koupíte tento

týden za 25c 49c a 75c Podob

ných lácí naleznete tam více

— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Scblitzova a kte
tíž ze chtějí výbotně pobaviti mě

li by navštívili moderně zařízený
hostinec 'u Habru' a z roh 15
William ul- - v němž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel

Chltborád Kromě toho pošlou
ží vám šaramantní čárli nejlepší
mi doutníky likéry jakož i chut

oým zákuskem 32x3:11

— Podporující Sokol Tyrš č

I v Omaze uspořádá v neděli

dne 3 srpna velkolepý výlet do

nejrozkosnějšíbo snad parku ve

státu blíže Arlington vzdáleného

pouze 30 mil severně od Omahy
Cena lístku tam a zpět obnášeli
bude jen 65c Další podrobnosti
budou uvedeny na plakátech 47

— Kouříte rádi dobrý doutník?

jestli ano tož zastavte se u Vác

Dušátka 1248 již 13 ul a požá
dejte o "My best Ph tom mů-

žete si vybratí pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko

hojnou zisobu jakož i tabák kuř'

levý ŠBupavý a Žvýkavý 27—

— Všeobecně známý hostinec

Bartošův převzal v minulých
dnech do správy své zase Bartoš
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 síů jak pro schůze tak i

pro různé zábavy za nejvýhodníj
šícb podmínek Navštivte svého

starého známého Václava Bar

toše

- Nejstarším a fróH také nej- -

oblíbeněíšíra hosti aier--i ?v české

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany ppí 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
metzův ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "šmejd" nekoupí 23x4

Mužské vycházkové a do obchodu

obleky ve velké rozmanitosti z

celovlněných flanelů krásných
vzorků spolehlivě a vkusně zho-

tovené a podržující tvar I1000
prodávají se nyní za I500 a £750
na prodej za £375
Mužské serge-ov- é kabáty hodíc'
Se právě pro červenec srpen

pěkné módní pohodlné výlučně
v této výprodeji za

£3 50 £225 a $195
Mužské nejlepší £650 a £900
krejčími zhotovené kalhoty v této

výprodeji pouze
za $450
Mužské nejlépe zhotovené spodky
v této vyklizující výprodeji za vel

HAYDEN BROS 16 a

Kle s jakosti
se čitáSlll a _J fk

16--
v? HAJINL7 5T50MAHA

Benettory dobré střevíce — Hlavní podlaha
Máme přllisné'zíÍKby jarních a let

ti
{

Zítra budeme prodávali naíe veške-

ré limby mužských dáiuakých dív-

čích a detakýcb Oxfurdu a Sandálu

při 2Uprocentnf tMct t naší pravidel-
né prodejní ceny N aáo každodenní

ceny Jkju levní ceny Zde jet zvláíf
JealĚ Hic na dollaru o řemí ie nám

nikdy ani nezdálo

Kupte tvá ítievlce u Dtnnetta 'Pohodlné na tobolku—Pohodlné na noLy'

Pan VÁC ŠÍP český klerksto!": šaman p
MWoUstein&Go

Siitejpifo jBžtóla

Seblitzovo soudkové pivo prodávají:

prodá vám

dobrého clareto

Přineste vlastní svůj plucar a

WOLLSTEIN
522-52- 4 jižní 13 ul

Chas!ChTéborád na 15 a William ulici
Anton Franci na 13 a William ulici
Johánek Bros na 13 a Center ulici

ft


