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Rapidu la kile vďcr budou koiicertu-vat- i

HrdťCní loudili e pfíli-l- i omuJ

skými a slíbili nám že nejdéle do dvou

roků o)řt ní navštíví lliidome jc a

t JiihuU oiVkivati'

"'fmm nlio
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Jest mnoho přlřiu proS byslo mřli titi-ni-

u nás své objednávky
Máme nejvítSÍ výbfr dobrého dohře

zhotoveného nábytku
Nás nábytek Jest nejlepší na5o cena

jept nejnižší nevydála se v nijaké nebe-pef- f

Přejeme si abyste zaslali objednávky
na nábytek nám Když obdriíto svůj
nábytek zbavte jej obalu postavte Jej
ptohlédnřto si Jej vSimnéte si ílstého

vyřezávání vkusných nákresu vnadného

spracování n:ež nclíbí-- li se vám náby-
tek pošlete nám Jej zpět a my zaplutíme
vcSkcré výlohy Vy pak nabudete pojmu
0 našich zásobách bez Jakékoliv ztráty
ZaSleme vám nábytek do ložnice se-

stávající z postele prádelníku a šatníku
za $1100 Jest to dobrý důkladný ná-

bytek zhotovený z tvrdého Javoru přk-n-

vyřezávaný a polírovaný Prádelník
má dví velké a dví malé zásuvky opa-

třená zámky a uiá dobré velké 20x34

broušené zrcadlo Neuspokoji li vás
muže býti vrácen na nůše títraty

Pohovky prodáváme po 1303 il75
$525 $'i75 až do $1050 Jež Jsou potaže-
ny dobrými samety VSecky pohovky
za více než $500 potaženy Jsou nejlepší-m- i

samety Nepochybíte když poílete
i pro pohovku za Jakoukoliv cenu Jen
nám udejte Jakéfcarvy má býlí a my
pošleme vám vzorky o nichž víme že

Jsou nejhlcdanřjšínii V(mc že v na-íe- m

zájmu jest abychom vám dlo nej-

lepší možnosti vyhověli Ježto béřemo

na sebe veSkeren risk a přejeme si od vás

dalších objednávek

Ježto prodáváme nřklcré železné po-

stele za méné než $200 nrodporučujeme
žádných lacinějších Naše lepší postele
stoj! od $150 do $2000 a můžete ai
8 dplnou Jistotou objednat! postel za
cenu jakoukoliv a Jisté budete s ní spo-
kojeni Můžete obdržctl lůžko za kaž-

dou cenu ježto máme veškeré druhy při
rozdílu '50e v cení mezi Jednotlivými

MM SItOS IS

vůdci potmi tfto ýhor:

inhvt1ni vit níiU fpnyO

dmhy a sice od nejladněji! až do nej-dra-

Jest ovšem nemožno ukázat! více než

Jen nikolik vyobrazení našeho nábytku
v ediné ohlášce třebas že na našich po-

dlahách máme vystaveny úplné zásoby

nábytku do kuchyní jídelny koupelny
světnic anávštévních pokojů a mažete si

bezpeénfi objednati vše co ai přejete
nám pouze kolik penéz chcete

vynaložit! na jakýkoliv kus nábytku
nebo dopište sl o ceny a my vám dáme

všeliký ná7od potřebný
"

Dostáváme sta takých doplsfi každo-

denní z celého Zamississippi a jest naší
snahou zavdřéiti se našim zákazníkům
což se nám také vždy podařilo

Pamatujte ie niíime že každý kus

nábytku Jejž prodáme vás uspokojí
jinak že jej můžete vrátit na nsše útraty

a Dodp ul Omaha

$1385

$1000
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valy jeho přítomnosti v Tore

— Krajany omařské í ty kte-

říž do Omahy zavítají potěší za-

jisté zpráva že osvědčený český

hostinský Anton Křeček stal se

opětně hospodářem v Boy's Home

Salooně na i3aHoward ul Tcrto

útulný hostinec za dřívější rozšaí-n- é

správy Toníkovy stal se stře-

diskem četných krajanů kteříž

těžce to nesli když následkem
těžké choroby musel Toník zdárně

zkvétající obchod svůj vyprodati

Když se Toník uzdravil tu se

rozpomněl na přátely své s nimiž

v Boy's Home Salooně tolik bla-

žených chvil a ihned zažil se roz-

hodl že bývalé přátelské styky

opět s nimi naváže Vykoupil
salon pokřtil jej starým názvem

"Boy's Home" dal jej do náleži-

tého pořádku zásobil jej čerstvým
zbožím a aby bývalí hosté jeho cí-

tili se opět jako doma zajistil si

služby starého osvědčeného po-

mocníka svého p Vác Najberka

Čerstvý Storzúv ležák stále na

čepu chutný zákusek po celý den
a o výborný doutník nebo říznější

nějaký doušek také jest postaráno
Navštivte své staré známé jednou
a zajisté ue podruhé přijdete opět

— Ve čtvrtek rozloučili jsme se
s milým přítelem p J D Ed Na-

vrátilem kterýž po dvouletém

pobytu v Americe odjíždí do Paří-

že kdež hodlá prodleti téŽasi dva

roky Pan Navrátil za pobytu
svého zde studoval na koleji ve Fre-mo-

a předepsané zkoušky složil
s vyznamenáním Na ústavě tom

studuje značný počet Českých dí
vek a mladíků a přičiněním páně
Navrátilovým zřízena tu česká
škola v níž on sám vyučoval a

sice úplně zdarma S jakým zda-

rem se setkal o tom dočetli se

již ct čtenáři v Pokroku Západu
Podotkneme pouze že nás těší
vřelé uznání jakého se dostalo
učiteli od milých žáků jeho Pan
Navrátil nám slíbil že bude
Paříže dopisovati do "Pokroku

Západu
' a podotkl při tom Že

žáci jeho slíbili mu navzájem že

se stanou pravidelnými dopisová
teli listu tohoto Slečna Anička
Holanova z Clarkson zahájila již
dopisovatelskou svou činnost

— V sobotu zavítal do Omahy
návštěvou milý přítel náš p F J
Fitle klerk v úřadovně státního

komisare veřej nyen budov a po
zemků v Lincoln Tentokráte se
mu v Omaze skutečně líbilo Pan

Fitle jest nadšeným milovníkem

zpěvu a hudby a proto v neděli
večer dostavil se do Sokolovny a

v pondělí večer do Bovdova diva
dla aby poslechl proslulé "České
kvartetto'' Mladí umělci nalezli v

p Fillovi nadšeného obdivovatele
V pondělí súčastnil se po koncer-

tu večírku pořádaného zdejšími
Cechy na počesť vzácných hostí

— v pondělí překvapeni jsme
byli návštěvou pp J F Krejčíka
a Karla Pospíšila studujících na

koleji ve Fremont- - Přijeli do

Omahy poslechnout "ČesKé pěve-

cké kvartetto" Jsme přesvědčeni
že mladí přátelé naši odnesli si z

koncertu planou a trvalou upo
mínku na vzorné pěvce české —

Bylo nám potěšením seznámili se
s inteligentními žáky české školy
ve Fremont

— Česká porodní babička paní
Marie Gladeová nám sděluje: V

pondělí dne ir t m byla jsem
na íarmě p Jana Vlacha v Sarpy
okresu a zapomněla jsem tam hez
kou buclatou dcerušku Manželé
Vlachovi mají teď alespoB pomoc
na žně Paní Vlachové i dcerušce
daří se dobře

— Potřebujete deštník kapesní
šátky neb krajky? Jestli ano za-

jděte si tyto dny do Boston Storu
roh 16 a Douglas ul a tam kou-

píte vše za íatku Na př deštník

jenž až dosud stál f ioo dostane-

te za 50c importované krajky jež
i za 25c byly by laciné dostanete
za 8c šátky kapesní prosté i vy
šívané koupíte tam za 34c se
10c a 25c

— Pozor Dřevaři! Tábor Ne- -

brasská Lfpa čís 183 W O W
odbývá od nynějška schůzi svou

pouze jednou za měsíc totiž dru-

hou nedčli v měsíci
Ant Novák clerk

Ct iMfgTM Zái"

Oznamujeme tímto že p VÁC
PŘIBYL jest oprávněným naším

jednatelem a kollektorem

Vyd Pokroku Západu

HOLOUBEK & CO
Čeští fotografové

12'8jiiuí 13 ulire Onafaa

eraj Isog nejaiiii Prudáváma BIn
rf)]i vlokiHMieiis f'mrrf Vyr'rDií m

Fxltr Dkj t:w botoví tltt IJau Mifno
Tím ua nieoř s

Předplácejte na "PoV
rok Západu" pouze lííJOl
roéné

'tir i) 6 1 o

30 roků ©sTčdčcii!

Dra RICHTERA

svétoziiiíný
"KOTVOVÝ"

PAIN EXPELLER
y jestriflloAím cf mňžn Mti proti

Xlheumntimuu
bolowtem nervu
ii v bocícli fitd
Jkkož 1 EUELMlTICEťil

ouraía všeho pcnc
Cena: 25 c a CO o U TSoch kkúr- -

prostřednicť
K Richter S

216 Pearlul
NEW YORK

Meruňková

pálenka
Zelo Jest nřco novího a výlinrní-h-

vyrobcuího v Kalifornii z vytiranýrh
mřninřk Prvá vře do zmrrllnv punffl
a ierbetft Kvart tl 25 NezannmeBte
na naSe yjutl-n- itolni vlno ciHret za
75c řallon Jct to vlno řistí ale lehké
a liodl se k huiliniím Jsme Jediní do-

davateli ve vclki'm pnululých tninerál-nlc- h

vod z Kxrelflior Spríríifs Mo„ Ke
arent a Sulpho Halině zároveň máme

ňplné zísoliy zázvorového piva atd
Pamatujte ze v tomto obchodu není
židní nsilevnv— nrodávalf se nouze do
vodnf ballfky i)ámy zde mohou naku

povali docela slusne

Objednávky poStou rychle o vyřizují
Objednávky v měst se dovážejí

CACKLEY BROS
Výborná vina a stolní likéry

Naproti poště - Tel 1148
Jednatelé pro proslulou llunierovou

gamozitnou

Julius Treitschke
obebudnlk iniportovaninl
f domácími

víny a lihovinami
řízným pírem a

jemnými doutníky

501 503 a 523 jižní 13 ul

OUAIIA NEnit
Nejlepší to titulek v mžatí Vkuine

zařízené pokoje k pronajmutí o den 1

týden— za 50 ní tlOO denní Chutné
studené: zákusky itálc připraveny Za

lisuxw výborného zbol stíle v zásoba
lei lze konniti za ínv levm'KÍ ntl také
ae platí jinde za zboÚ ípnintjii jakosti

JULIUS TUEnCIíKE

ílllllllllllllilllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllll

S A Beránek
ČESKV ZKOUĚEN =

Prodává v řisté a pravá léky =
zdejíl i z Cech za ceny nejnizií S
rovnřž barvy oleje sklo a vSe z jí
oboru lékárnického Vžichnl lé- - H

kari posílají k nímu připravit své =

předpisy Vyhláíené Davidovy s
prášky proti bolestem hlavy plic- - S
ní balaám a thé pro prsa po 2'c n
PoitoTui stanice Iin3 =

IHIIIIIIIIIMIIIIIIIPMIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIT

Hospodu u Šňupcc
— vlastni —

Vávra a Franci
na robu 13 a William

OMAHA NEB

Poslouží svťm známým a kralantitu

vždy tím nejřfznřjím Schlitzovým ležá

kem a všemi druhy vonných doutníků
lahodnými likéry a po cely den chutným
laníctu
Vzorná obsluha Za nálevnou najdete

vždy ochotného Henryho

Elesantné UrlOTIlICn
zařízený IIUOMI1LU

vlaitní

Frank Hlídek
901 rob Jacksen 9 ul Omaha

fiízný ležák ze pivo
varu stále na cepu
Dobré doutníky výborné likéry a zna-

menité vlno v zásobí Teplý luní stále
pro hosty připraven
u tiojnou puzen krajana záai

Jos Vopídka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ

na 5 a "William "Ol

má v aánbé vidy njlpI vfMr frtvho
maaa vseno druhu )aiotl v#iínob vrob- -

ujlťutme ras (a podruhé přijdete aaa &

Zboží e dováží a můžete si ie obied
nati telefi nuui Tel A lítžž

řa A A A A A a"a fin~ttf

BOLENÍ HLiVT ZÍTKATÉ
a jiní oom-- lavisCny tfva)! bI'
wUt sUtfým srslcoi Nemom'U vita
u iruljttt úoh řtati in!} uotiruJít'll
U-- slunce púaoW íiudiiv na vuse uř
poraď U a naSfin otHjkera Tt it)

vsm ap vlanu ifolazv aidlno
u'inltl IpiseiBDt S

II J 1'KNFOLD CO

livs ririsai šucumsos

— Nejstarším a proto také

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
uswívavé tvíiře 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'aai

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý řízný
metzův ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejlepší
zbožívtrhu neboť Sloup a Krum

žádny "šmed nekoupí 2x4
— Krajané již jsou milovnic

výtečného moku Schlitzova a kte
říž ze chtějí výborně pobavili mě
li by navštívjti moderně zařízený
hostinec u Habru' s z roh 15
William ul v němž vévodí zná

mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho pošlou
ží vám šaramantní Čárli nejlepší
mi doutníky likéry jakoí i chut

ným zákuskem 32x3:11

— Bratří Johánkové vlastní

pěkně zařízený hostinec v č 1728

jiz 13 ul Krajane kteríz se

ubírají kolem hostince toho ne
měli by opomenout v něm se za
staviti Majíť bratři Johánkové
na čepu stále řízný ležák Schlitzův
a bude jim opravdovým potěšením
obsloužiti vzorně žíznivé krajany
Též i dobré doutníky a výborné
likéry dostanete vždy u Johánků
Přesvědčte sr! 45

— V české Praze máme opět o

jeden český obchod více PÍRA
Davidová otevřela v minulých
dnech v č 14 10 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
Šího 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 46™

Po nijakých JU padesát roka dinlj matky
Mkk WiNKMjir'ft HooTRiito SyurF ditkárn
svým Td"6t virťuítu tib Býváte nMDrtvo
váuy o klid nutoi dobou uemocnfuil dítknmt?
falltno plts! ihn! o lítiev 'Mr

fcyrup-- ' k d£tkma vzr&Uu
zuba Hodnoť Jho 3 neMnjiemt IVnto
uli"t malému trpliell vokamílku ťřldriuj
t 0 bo nmlky neudláts £kdnou chybu
Tento vylífi prftm pravtdiuje itfeva afiiiU'
dek předpjd větrové kulice obrořkčujfl Ak-

d ímirňulft d(1&vá občerstven! t
ilu třlu "Hit Wlnlow' Soothloir

' pro atwoa obejenu iuoo má prioranou chuť a iedélán ca Drdolu Jednoho nel
ToamentL£j£bo a nejfirfiho £enkét]o
a ošetřovatele ve futech Je na
prodol u vtecn lékárníka uarelém svfctě Ce-
e dvacet ptoent lhr VCdytideJte Jen

TRŽNÍ ZPRÁVY

OMABA dne 12 irjitoá

Kjtiáí I pflkáte ba

Ovet LbVf Ur
'

Brambory nové

Vějte ar teratvá 16c

Mátla f mí:iren „ VQtic 11b

Máslo frm sejiepli 13&!4e "
Mialo írm Ipstni at dobři 12i31Sc "

Slfpke 4e "

KarsU „ i2!auc "

Kachny" "

Kohootl 435c "

KrotaAl íjJIOc "

8oUTH OMAHA do 12 srpui

Voli ptkni a! Bejlfpti I360SJÍI6

Krávy tOuas60

Jalovice

Voli ke krmeni lVSiTi
Prasata BeJVpíi ee7t'
Prsstta prostředni S 43 W

Prasata hrabá titká tVSArS
Ovce nejleplí 8žt3-7-

JdUUte Sy®5!í

CHICAGO dne R srpna

Plenice hen Oilmt { i k okun i
dodat! í4T0lia

Plenice ( t okem dodáni Tic "

Koma i t lla-- " HeMc "

Korná 1 1 htá " S6e "

oveeí t n " aoaas "
" "OvestlMl liaile

Žito tislo t k dodáni "

Ječmen k piv Scel6m k dodáni Kjpa
"

Jeímea ke krmnt k dodáni

Lnesá třměno ř ] erneno aeTS 116 "

bojlnka 'títnolb j) 2S&4 39 "

Semeno tetelovi I SO "

živý dobytek:

Píkni tl nejkpil voli 18 !£- - 'JU

Bsbesl si k proatfednísa 5 £i7 SD

Voli ke krmeni tl 6 (li
Krávy 1 MSS Ti

Jalovice 'tt-Uidt-

Telata tJ537K)
Teitsid krmeni roli 800 jíU)
Teiaefti voH pastvin

Prosta tíiká Bejlepil 7íí TÍO
PnusU lehká vybraná #6 6 9 Jí

Prasata hrabá UníitU
Ovce píkuá si k vybrat í 13 SU&41

JchCaU

JekEaU lápsdni teS
KAVSAS CITT dne it trpná

Plenice 1 1- - tvrdá k okdadáci UWXc holi

Plenice ll tvrdá kok dod tIH3 "

Kom í t b!á k ok dodáni V®l7%c "

Koma £ 1 nich k ok dodáni £2tfc "

Orett fc híl k ok dodám "
Žito e % k ok dodáni 4l04tc

Seso tlmoUty vybr í5íaiOWI tona

Sene iprslrie vybr IjO

Předplácejte se na
Pokrok Zápautí jwuzeSi
rocné

Celo vlněná tkaná brussselsská rohožka QQ
gxioyl stopě —pravidelná £14 rohožka za ugiijO

Uméní české slavilo skvělé

triumfy

Do Ivou roků navštíví nás opit

V uedčll o pftl čtvrté hodiní odjioledn
zavítali do Omahy pp Ant Mikolá

Rud Černí Jan Novák a AiitSvojsík
členové to proslulého "Českého kvar

tetta" jež podniklo uměleckou pouť po

českých osadách ve Spojených Státoch

Čechové omažStí tčšili e velice na př

chod třehto přvců českých o jichž
mistrnvch výkonech nejen Časopisy
čeké ale i časopisy jinojazyčné tak
nadňené psaly Ano třSili jsme se velice

na ty pčvce-umčlc- e kteříž klidili vavří

ny uznáni l v nepřátelské nám cizině

A radostí doznáváme že v očekáván

nebyli jsme oklamáni Zdatní umčlci

čeští přesvčdčili nás že uznání jehož

se jim dostalo všude kdekoliv vystou

pili plným právem si zasloužili

Hned prvým vystoupením svým

uvedli pěvci feátl půsluchačstvo své

nadícní a nadšeni toto stupňovalo i

při každém dalším čísle bohatého

cenného programu Zpčvumilovné obe

censtvo omažské rázem přesvědčilo se

že má před sebou pčvce dokonalé prav

umílce "Pčvce dobra milují bozi" —

nelze se tudíž diviti když my nebozí

pozemčanézamilovali jsme se do pčvců

vÝbórních do pevcu českých Ano

zamilovali opravdu

České přvecké kvartetto uspořádalo v

Omaze tři koncerty v nedčli večer v

Sokolovné v pondélí večer v Boydov

divadle a v úterý večer v Metzovč síni

Nedělní koncert byl skvčlý ZpĚvtř

milovné obecenstvo české v hustých

davech hrnulo se k Sokolovně a již

před osmou hodinou — světe div se! —

naplnilo slušně rozsáhlou sía Jakmile
svedla se ooona nastalo v síni hrobové

takřka ticho Zraky všech posluchačů

npjaty byly na jevištěna němž v brzku

objevily se čtyři svěží elegantní posta

vy A téměř v okamžení vylinuly se z

hrdel jejich prvé tóny Bendlovy "Hym

ny Slovanů" Obecenstvo naslouchalo

lbožně dokonalému přednesu rozkošné

písně té Když pěvci dopžli zaburácel

síní bouřlivý potlesk nadšeného obe

censtva Byli jsme opravdu překvapen
svěžími bohatými hlasy pěvců českých

jež hned zněly něžně hned zas mohut

ně v souladu dokonalém A nejen ve

zpěvu sborovém ale i ve zpěvu sólo-

vém osvědčili se čeští pěvci Nelze

nám rozepisovati se o přednesu každé-

ho čísla programu a proto spokojíme

i podotknutím že sólové zpěvy teno-

risty p Mikoláše barytonisty p No-

váka a bassisty p Svojsíka byly vzác-

nými perlami večera Jak uchváceno

bylo obecenstvo mistrným zpěvem
umělců českých vysvítá nejlépe z toho

ie pěvci na snažnou žádost jeho byli

nuceni přidati k bohatému programu

ještě 10 čišel zvláštních Ano t po vy

čerpání programu museli zapěti ještě
"Vrtáka" od Pally a "Pijáckou" od

Bendla
V pondělí vystoupilo "České pěvecké

kvartetto" v Boydovž divadle Jelikož

se počítalo na návštěvu jinonárodovcú
vestaven byl pro koncert tento pro
gram mezinárodni obsahující zpěvy
české slovanské francouzské italské
německé a anglické Návštěva koncer

tu tohoto nebyla sice taká jaká se

očekávala avšak úspěch pěvců českých

byl stejně dokonalým jako v Sokolov- -

Vně I v Boydově divadle hned prvním
říslem naklonili si čeští umělci srdce

všeho posluchačstva jež v odměnu za

skvostný požitek Zasypávalo je bouři

potlesku Něžnou písni Kešverovon

"čím srdce" zahájen program Číslo

za číslem přijímáno bylo vděčně uzna

lým posluchačstvem jež vyžádalo si

též od pěvců zapění několika čísel

zvláštních Pánové Novák a Mikoláš

sólovými zpěvy svými i duettem z

"Hubičky" slavili pravé triumfy Po

zapění sola "Pagliacci Prologue" od

Leoncavalla odměněn byl p Novák

skvostnou kyticí Podobného dárku
něžného dostalo se též pěveckému
Vvartettu po zapění písně "Ó jak j
krásná" od Rozkošného Program za

končen americkou hymnou "America"
na konec pak pěvci rozloučili se s obe-

censtvem věčně dojemnou "Kde domov

můj?"
Po koncertu odebrali se vzácni hosté

v průvodu několika krajanů do zadní
místnosti hostince p Louise Máchala
kdež uspořádán na počest jich přátel
ský večírek Za přátelského rozhovo
ru čas rychle míjel a než se účastníci
veTírkn nadáli byly dvě hodiny z rána
Pan Svojsík jménem českého kvar-tett- a

promluvil k přítomným několik

vřelých slov na rozloučenou a p Ro-

sický stejně vřele mu odpověděl Když

pak pěvci zapěli zdravici nastal roz-

chod 1

Čechové omažští velice byli potěšeni
zprávou že se "České kvarteto" roz-hoý- lo

pobýti v Omaze ještě přes úterek
Následkem toho učiněny rychlé přípra-

vy pro uspořádání koncertu v síni
MetzovŽ Ač mnozí krajané o pořádá-

ni koncertu tohoto nevěděli dostavil se

přece hezký počet krajanů Ovšem íe
obecenstvo to skládalo se většinou z

těch kteříž již byli nedělní i pondělní
koncert navštívili Věděliť že bodří

pěvi hodlají v koncertu tomto pěti po
▼ítíinř jen písně české a proto nechtě-

li za Žádnou cenu aříci se výtečného
požitku tohoto A věru dobře učinili
Pise 3 za písní pěli výteční pěvci a
obecenstvo unešené krásným procítě-

ným jich přednesem stále a stále žá-

dalo si uslyšeti nové Pp Novák
MikoliS a Svojsík s nevyčerpatelnou
ochotou přicházeli nadšenému oben-stv- a

vstříc a tak se stalo že koncert

potrvú skoro úo put jedenácté hodiny

' KlkkkÁLkAkkkkkkAkkkLkkk
►
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Předplaťte se na Pokrok Zápa
du pouze $ioo ročně

— Uiulelininy možno zdarma obdržeti
v lékárně S p Beránka na 1S a Willinra

ulici 45

— PŘIJME SE hodná služka
k vykonávání prací domácích
Musí mluvili též anglicky Dobrý
plat a stálé zaměstnání Hlaste se
vč 1410 William ul Omaha

— Máte-l- i zapotřebí služeb

spolehlivého expressáka obraťte
se s plnou důvírou na svého kra-

jana Franka Břena jenž vám

rychle a zároveS levně poslouží
Zejména ti kteříž se hodlají stě
hovat měli by se na pana Břena
obrátiti neboť se nemusí obávati
že nábytek jich bude poškozen
Pan Břen za správné a uspokojivé
vykonávání svěřené mu práce ručí
Ptejte se po něm buď v čís 316
Woolworth ave aneb v hostinci

pp Francia a Vávry 2 — tí

— V pondělí krátce před 11

hod v noci zažil dr Chas Rose-wat- er

zvláštní dobrodružství Vy

stoupiv na 25 ul z vozu pouliční
dráhy bral se klidně k domovu
svému v č 24 r 7 Jones ul Brzy
po tom jej dohonili dva muži a

jeden z nich postaviv se před lé-

kaře a namířiv naft revolver kázal
mu aby zvedl rece Místo aby
rozkazu toho uposlechl udeřil dr
Rosewater drzího smělce holí tak
mocně žs klesl tento na zem V

témž okamžiku přistrčil druhý
bandita revolver těsně k obličeji
lékařovu kterýž ale na lotra se
vrhl a chvíli s ním zápolil Ko
nečně ale zákeřníci dali se na ha
nebný útěk a podařilo se jim
uniknouti Dr Rosewater podal
hned o přepadení svém policii
zprávu a zároveB jí oba útočníky
dobře popsal

- Stávka dělníků v dílnách
Union Pacific dráhy trvi dosud
avšak vůdci stávkujících dělníka

doufají že dráha v boji tom pod-
lehne Stávkokazové jež želez-

niční společnost stále z východu
do dílen svých dováží opouštějí
buď hned aneb po krátkém čase

dílny dráhy kteráž prý nyní již
postrádá citelně řádných parostro- -

jú Poněvadž pak blíží se kvapem
doba kdy doprava železniční veli-

ce bude zvětieaa hodlá prý želez-

niční společnost nechtíc sama
stávkářům se podložiti použiti
služeb Dave Mercera při vyjedná-
vání se stávkujícími dělníky Stáv-ká- ři

však prohlašují že 6Í služeb
Ms-rcer-

jakožto prostředníka roz
hodně nepřejí
— Tábor Myrta ř 922 Krá

lovských Družek (R N A) pořá
dati bude skvělý ples v sobotu dne
6 září večer v síní p I W
Hrocha Čilý zábavní výbor zahá
jil již přípravné práce a lze dou
fali že ples oblíberého spolku to
hoto setká se s úplním zdarem

Předplaťte se na "Pokrok Zá
padu

'
pouza Si 04 ročně

—
rvrajane pozor! Známy a

oblíbený hostinec na 15té ulici
vedle "Creightonova Orpheum
vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní kajan neméně

oblíbený Louis Máchal dlouhc e--

tý sklepník v místě samém H jsté
zajisté že přesvědčí se 2e obslu
ha u něho jest ta nejlepŠÍ neboť

každý s usměvavou tváří odchází
odtud spokojen- - Jíízné pivko stá-

le na čepu a coi' ty doutníky a

ikéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeBské a chutný zákusek
stále na ruce Přáíelé a známí

zajisté že zastaví se u něho "na
jednu

'
kdykoliv na cestě do mě-

sta koleno místnosti jeho se ubíra- -

ti budou tí
— Kouříte rádi dobrý doutník?

estli ano tož zastavt se u Vác
Dušátka 1248 již 13 ul a požá
dejte o "My best" Při tom mů
žete si vybrati přknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko
hojnou zásobu jakož i tabák kuř- -

avý sSupavý a žvýkavý 27—

Následkem dlouhotrvající
stávky uhlokopo jsoumaloobchod- -

níci v menších městečkách vážně

znepokojeni ježto se obávají že
nebude dostatek ublí a oi při zvý-
šených cenách pro příští zimu
Dle vyjádření se jednoho obchod-
níka nalézá se v Omaze pouze asi
25 procent uhlí jímž má býti hra-lea-a

spotřeba příští zimu a ob-

chodníci prý neví kds ostatních
75 procent dostanou Prozatíu
prodává se v místech při řecp
Missoun tuna uhlí tvrdého za Jio

Předplaťte se na Pokrok ZáDa-d- u

— pouze St 00 ročně

Jiná 9x12 stopách zvláštní jakosti —

plná velikost jakost zaručena

Výborné jakosti čínská rohožka —

yard

Na třetí podlaze

CHIGAGO NejvCtší česká

LUMBER dřevařská ohrada

COMPAM li a U P trať
Éifin 'if -- — t-:

"Na ziar!" ScIIzofo io
prodá tá e ve tšet b hostincích

prtíj třídy

1 v % vS
FijleScllzofoiiježiUo

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

JOHN UDER velkoobchodník lihovinami
má na skladě

ííMiá stará ipttoaia' i iižcl liu Malty a láry
zvláště ale proslulou zr 1881 0FC& JS Taylor

Za jakost všeho zboží se ručí -
53

Te!efon 1815 1209 Douglas ul OMAHA NEB

lilffaiee iUm
Bchlitzovo aoudkové pivo prodávají:

href za 65c
bude vás státi pouze 6oc

& CO INK

Omaha Neb

MWollstein&Co
prodá vám gallon

dobřena cíaretu
Přineste vlastní svůj plucar a

WOLLSTEIN
522-52- 4 jižní 13 uL

if


