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Zítra nhio ziihiijcn budo niíS velký fervf lícový
vjkllzovací výprodej krack a výšivek 'ÁAmhy

tylo iižiinÍ býti vyklizeny Ihned

ioo kusů jednoduchých hrubých krajek mající cenu 5c 10c

a 15c vyčisťující výprodejnl cena 3c

Hromada zvláStě iirokých pracích krajkových utuh pravidelná
cena 35c vyčisťující výprodejní cena 10c

Velká zásoba jemných Val krajek ceny 5c a 15c vyčisťující

výprodejní cena 3#c

Zvláště Široké vySlvané povlaky na tuěrovačky ceny 60c až

75c vyčisťující výprodejní cena 15c

Pěkný výběr nových vzorků prostředně Iirokých a širokých vj?6í-ve- k

a vložek po yjjca u'4c
f 100 důkladné krajky smetanové černé bílé vyčisťující vý-

prodejní cena 39

Níiso nabídka přijata
Zabezpečivše si velké zásoby mužských a chlapeckých letních

obleků a mužských kalhot od Jlné t největžích a nejleplích firem

zabývajících ae výrobou obleků v celé této zemi můžeme a budeme

prodávati leplí oděv za tytéž peníze než kdykoliv dříve

Potřebujete-l- i něčeho z mužského neb chlapeckého oděvu nyní

jest čas k nákupu I kdybyste to přítomné nepotřebovali vyplatí ae

vám když koupíte ai to předem

ě

Jíclzo vyjmenovat I ceny—
přijďte a iřrohltfdiVíto hI zboží
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— Připravte o ne skvělou lá

bavu kterou iapořádá čela Tlím

ru Nrbraká Up t iJ W VV

v sobotu dne 14 listopadu v

síni Měnoví Výbor tábavol vy

uataaží se by zábava lato každé

ho upekoile Vstupné oboáSi

35c osoba n5
— Z pramene hodnověrného se

dovídáme žel)r Pr llka píedoá
letí bude jetiě jednou v Omiw
tice o "Poslsveoí ženy v národě''

Předoálka pořádána bude jeStě

tento mísíc v Sokolovně V který

deo bude přednáška ta pořádána
oznámeno bude později

— Podzrnnl ples pořádaný m-

inulou sobotu večer v Sokolovně

čilou Til jed Sokol vydařil ae

oad očekávání znamenití Ná-

vštěva byla velmi iluiná ač jeátě

ve dvou síních taneční zábavy

byly pofádány a bujará mládež

při výborné liudb! Kořískově ba-

vila e až do dvou bodin 1 půlno-

ci Čistý výnoi byl velmi sluSoý
neboť i papa Mik jest s ním úplní

pokojen

— V aobotu odpoledne odbývá-

na byla ve Washington hallu

republikáoská konvence v

Dli jmenováni byli tito čekanci:

W VV Dingham za klerka

soudu James Allan za

Sérií D M Viosonhaler za

okresního soudce Robert O Fínk

za okresního pokladníka Charles

Unitt za okresního klerka Harry
D Reed za okresního assessors
M J Kennard za okresního komi-

saře Edward F LJrailey za koro-ner- a

V A Edquiet za okresního

měřiče E J Bodwell za okresní-

ho ikoldozorce Henry C Murphy
za poslance do státního snímu

Louis Herka za policejního soudce
v Omaze Charles Altstadt za po-

licejního souJce v South Omaze

William Altstadt CM liachman

A E Baldwin W W Eastman

William A Foater a E K Lonp

za smírčí soudce v Omaze J j
Casey G W Cburch A K Hen-se- l

J C Kenworthy Joseph W

Morrow a W F Snowden za

koostebly v Omaze Robert Co-we-

zvoleo byl předsedou Charles

F Tuttle tajemníkem a Robert W

Dyball pokladníkem nového
okresního výboru —

Byla to prvá konvence odbývaná
dle nových pravidel a předvoleb-

ního systému a téměř viech 337'

delegáta bylo přítomno Nomi-

nace o nichž vlastně bylo již

rozhodnuto v předvolbách odbyty
celkem hladce a pouze o kontrolu

okrekního výboru svedena tuhá

potyčka mezi zástupci t zv mali-

ny její soupeři- - Ježto zástupci

maSíny byli v převážné většině

vytli z boje vítězně zvolivše za

předsedu Roberta Cowella jenž
tak úspěšné řídil minulé městské

volby Všichni republikáStí navr-

žené! jsou muži schopní mnozí z

nich jí fjvrřní a zasluhují dů-

věry voličstva Příště přineseme
krátké jich životopisy

— Pamatujte že taneční zábava

Pěveckého odboru Těl Jed Sokol

jejíž čistý výtěžek věuován bude

nešťastným krajanům v Čechách

již nárledkem povodní krupobití

upadli du brozué bídy pořádána
budu v soeotu dne 34 října večer

y Sokolovna Zábavní výbor

jakož i vlichni ostatní členové Cíle

agitují aby čistý výnos byl sluíný
Doufáme že ilechetná snaha po-

řadatele pude korunována služ-

ným úspěchem

východních trzích abychom si zajistili tak neobyčejnou hod-

notu jako jest tato za tuto populární cenu

350 obleků a 380 svrchníků má býti zaměněno za hotové

peníze v nejkratM možné době a to pobádá nás abychom
vám příležitost k největdí láci za jednotnou cenu jaká

kdy nabídnuta byla v Omaze nebo okolí

Ne jlepií kaimírové worstedové tibetové vieuna a Scotch

mixture obleky u velké rozmanitosti vkusně pruhované vzor

kované zhotovené vesměs 1 nejlep&í podřívkou ručně dělaný-
mi límci ručně vyplňovanými předky atd (15 00

MsM mm iĚi éé můří $15 00

NejnovějSÍ oblíbené délky a nejmodnějUích barev vlech

velikostí tak že padnou dobře mužům vítech rozměrů

Ukata olluirníka a neYětll viop
kA nemocníte Přrjfirne lru
Kálalot vli-ht- i t daru!

— Cviílcl Četa Táboru Nfbra

ska Č 4771 M V A 1 činí pilné

přípravy k soukromému vcílrku

který! potádán bude v sobotu dne

31 října v slui p J W Hrocha

Na večírku tom mohou se podíleli

pouze zvauí hosté Zábavy čilou

Četou touto pořádané těšily ae

vždy hojné návštěvě a nepochybu-

jeme že i tento večírek ptátelé a

příznivci bujarých lesníků v pře

hojném počtu navštíví

— V pondělí v 6 hodin ráno

zničeno bylo částečně požárem
a vodou skladiStě vápna a cemen-

tu na 13 a Paul ul náležejíc!
Nebraska Coat and Lime Co Po-

žár zaviněa byl samočinným vzně-

tím se uhelného prachu Škoda

spfisobená obnítí asi I1500
— Minulou středu krátce po 3

hodině odp povalena byli prud-

kým větrem severní cihelná zeď

kotlároy Union Pacific dráhy při

čemž tesař A T Ratlifí byl usmr

cen a L E Pennington dlouho-

letý zaměHtnanec Union Pacific

dráhy a tři dělníci Alfred Browo

Joseph Leonard a Alíred Kelly
více méně zraněni Zeď ta byla
nedávno dostavena a byla 399 stop
dlouhá a 15 stoo vysoká a mělo

se přikročili s kladením trámoví

pro střechu Ratlifí byl vytažen
z trosek zdi již mrtev Zranění

muži dopraveni byli do nemocnice

sv Josefa a lékaři mají naději že

se viicbni čtyři uzdraví V pon-

dělí asi ve 13:30 bod odpol se

sula ae opět část nově postavené
zdi oné a zase čtyři dělníci byli
více méně zraněni Jsou to Čer-

noch John Armstrong George
Freeman Fraok Narvotski a jmé-

no jednoho nebylo zjištěno Nej-

nebezpečněji zraněn byl Arrrí

gtrong a jsou obavy že zranění

svému podlehne I tito nebožáci

dopraveni bylí ambulancí do ne

mocnice sv Josefa kdež se jim

dostalo náležitého oíctření Toto

druhé neštěstí zaviněno bylo pře-

sunováním parostrojem kterýž

zachytiv o leíc-u- í zeď podpírající
toto srazil následkem čehož část

zdí se ařítila

— Přifctí čtvrtek bude první
den registrační druhý deo regi-

strační bude pátek 33 října a třetí

a poslední registrační den bude

sobota 31 října Nikdo nebude

moci hlasovati kdo nebude regí
strováa Každý volič musí bydleli
6 měsíců ve státu 40 doí v okresu

a 10 doí v hlasovacím distriktu a

sice před volbami

— PříStí pátek dne 16 října

odpoledne odbývány budou před

volby v nichž si republikáné zvolí

pět čekancú do řkoloí rady Kan

didáto uchází se více než je třeba

a voliči budou si moci tudíž vy-

brali

— PředsáSka Dra ISky minu-

lou středu večer v Sokolovně po-

řádaná těSila se hojné návštěvě

obecenatva obzvláště dam hojně

? dostavilo Poslucbačstvo od

cházelo t přednášky plně uspo-

kojeno

— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova kte-

říž s chtějí výborně pobavili mě-

li by navttíviti moderně zařízený
hosticec 'u Habru 1 t roh 15 a

A C Tmiip rp)iilillkiínký navrJeniic

proiíUd dittriktnlho aou'!'' zniim ('t
krajanbm nim Jukoíio mu í poctivé 1

BvAilomitý a Jaku výborný priívnlk By-

dli v Omaze ukormri !W lt a domov Jebo
BftliV4 a v ilrulní wrIA
l'n Troup Jeat iiftvodu Skotského a

narodil ac v okritau Harto)řa N V Ol'
se niilif-- avrinl do okrcau

Mahonlng 0„kdi'ž navMívovnl oljeenou
tkolu do II lei atAřf avibo oulel prao-va- l

1 otfn tvým v kamennÝrli liimccb
V 19 lelfob oiťiibriil a s rodíl ýml do

okresu Washington I a xd- - mi li rokfi

cranoval oa ínriufi Iťiku 1M?:Í pHM do

Nubrasky absolvoval normální kolu v

j'ru naei vatoiipH na unlverstlii ow

skon Mvlt vyaimloval priíva roku 1NÍ
Hned nu to uiadil a v (trnuto a Vínoval

ae prakni prilvníc:kí f dotud s lip
ebam provožii
Pan Troup iKkuJe ra navrcení sví! přo

dřnd lak UňMIlý Jedinř ínliiýin svým
oaobrilin kltíHt i&fi i ho J

kolo muíie říilnbo iiwttviílio avulo-mlf-b-

a naiijva si bopného KriiUni''
ili jlu mil ?fij lil! Vit

ťřipraveni kdy vy jste- -

Zásobovací obchod ve velkém Naproti nové postě

VÍNA A LlKťlRV

0ZvlfiStiif výhodná nabídka
1100
za vín a lihovin#

za

#100

{_ ut Lkllraaianral w (í li i wl níHl n llllf li ku Kát klJfifií fJfnil MbviJjÚiTl
V'1IJIIIlt3 HaJHUTHI '#""' - r

uveillf ve ztiiímiiat noh výborné t&mhy a proto uřlnlll Jame kombinaci 9 labvf na
_ y l - 1 u HHZX

4ASDA A SPOL
tfítl pohrobníci a balzamovači

v čís 1335 již 13 ul

Krajané již by potřebovali slu-

žeb jejich nechť jen a plnou dů-

věrou na ně se obrátí neboť do-

savadní činnont jejich přesvědčila
každého že nikde lépe a tak vzor-

ně za zvláStě mírné ceny obslou-

žen býti nemůže Jsou připraveni
na zavolání ve dne i v noci

Tel 3984 3''
Potřebujete-l- i UHLÍ objednej

te si je u české firmy

liTiiwpjir Ooiel Co
jejíž úřadovoa nalézá ae na 14 a

William ul a sklad v Chicago
Lumber Yardu Firma tato pro

$10Mužské obleky
a svrchu íky po

pro Kkafaké ůhtU Jst to zboíí VíDorné jí by mMo býti chováno v každém ilomé

pro případ nahodilé pMleby a nemoci
(

Iabve pakovaný Jaou livzpeřně v íM Jadiioducbé ilřavoaé bedné za nsM

(liililídky a nebude 11 varn možno aeznatl ž olidrínll Jala lp hdřMn n- -ž Jnkou

můžete dostut víitdn Jliida třJa ním Zb-i- vríllll a myarwloatí vrátíme vám

neprodleně vS peníze Pairiatie in puiýláme épln vyplacených nal kvartů

t kupní ean10) (cny 3 W) nebo dvanáct kvartů 14 kupní Hnu l#7Wí leany

f llOU) jnk náldu]i

dává ublí vť-h- druhu a zaručujíc

plné uspokoiení žádá O přfzeřl

krajanů FRANK KAŠPAR

5 (— řiditel

NejlepM taty jaké kdy prodávány byly za tak nízkou
cenu Podařilo se nám tento rok zajistili ai ncjlťp&f laty
jaké mohou býti zhotoveny na prodej za tuto cenu Potře-

bujete nový oblek tento podzim— přejeme si abyste viděl tyto
— vlechoy nejnovějíích střihů — vírhny Máckýdi barev i
smfseuin pro podzim— pěkně padnou za

Deset dollarů
Itruiidolsovy zvláštní klobouky po %i Nejlepsí

dvoiidollarový klobouk v zemi—

- NejutarSím a proto také oej- -

3 kvarty Hillers Old Priváte Stock Kye pravidelná cena lJ90
t kvart výborného kaliíornakélio Fort Wine pravidelná cena 7J
1 kvart Hiller's Fure Kock and Kye pravidelná cena 100

3 kvatty Hillcr'1 Home Made UiatkUrry Draudy prav cena 175
Celkem I5 5°

Celá bedna o ati kvarleeb si HM typlutni nt dvojnásobné kailo
xhaM-dva- nart kvartů edka- -4 $7 SO typlauno Tato SvláHní nabídka M po-

trvá dloulwi— ObJodiwJU ai teď— 1'okiete al pro cennlk 8

HILLEIt LIQUOIt CO
1309 Farnam St - - - Omaha Neb

obllbeněj&írn hostincem v České

Praze iest bez odporu hostinec

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

ul Přiiďte do útulného hostince
tvrdé a inťkkii po $'Jtoho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnouWilliaiii u! v němí vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel

Cbkborád Kromfi toho poslou
usmívavé tváře atarýcb známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou tenží vám íaramantní Cárli nejlepSÍ-m- i

doutníky likéry jakož i chut Ililoy Brothers Co Jediný český obchod——=x lpřiiae oodrubé zase neboť nikde

ným zákuskem jo
— tf

VELKOOBCHODNÍCI
V
%

%

v w

SCIINEIĎÉÍt & KLEIN
se mu nedostane lepšího 'ttofu ani

ochotnějSÍ obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že
—Krajané pozor) Známý t oblí

bený hostinec na 15 ulici vedle

oa Cepu jest atále čerstvý řízný"Creigbton Orpheum jejž dříve at
o
ar

v 2 1232 J 13 0f„ OMAHA NEB
Metzův ležák a co m týče likérů avlastnil Rudy Havelka a po němMMSfMftlI o Máma na akladfl vliorná Imimrlovaná I kallfornaká vlna keiitur ká~5Tit mimu SíTrtJSM doutníků tu dostanete to nejlepMLouis Máchal řídf nyní cbvaloě

Likéry adoutníky
Old Mililitry Kye — Diamond H Kye

Jí H Archer Bourbon

111H liiriiHtn Ht OMAHA

J kořalky a Jikry vavcii uruiio za ceny njiavnajaitUIVUII známý krajan Jos Novák Bude¥ zboží v trhu neboť Sloup Kruml

žádný "tmejď' nekoupí 33x4 OlfLIL )(
s
o
arPA EXPELLER mu největfilm potěšením posloužili

7Ždy krajanům řízným pivkem1 Vrw wM tito U in KMit poulí " Objednávky na vnk vyřizuji a apolabllvt a za zlmží aa rM
o Oblíben krajan JOH KAíXÍK vzorně hualy oUluuU

- Kraianv natě upozorňujeme
)ém mi HM Uté nimfck i

oa elegantně zařízený Boy'z Homett 6f IMlCKf VŮIÍCÍ
výbornými doutníky a nejleptlmi

likéry Pravé plzeňské a chutný
zákusek stále oa ruce Přátelé a

Saloon na roba 13 a Howard ul
Tof

TaJlWI UT F Tf

známí zastavf se zajisté u Nováka
v němž opět hospodáři osvědčený

český hostinský p Anton KřečekLEK wt Bravvm dobrodl

nim pro pracující' m kdykoliv budou míli cestu do

města
Jdete li do města aneb t města a

jste-l- i souženi hladem neb iízní

zajděte si do hostince Křečkova— Chcete li si pochutnat! oa

dobrém tučném "catfiabu zajdě
te ai k naSemu řezníku loe Vopál

Krajané kteří z venkova za obchodem do South Omahy zavl-ta- jí

měli by se ubytovat! v

Metropolitan Hotel roh 27 a L u

kUrl vlaataf ehvalnt iniaif huatlatk4

AUOTULat IapCŽL Hottl tento jest řízen

podle evropského způsobu ťokoje jsou velmi čisté a vůbec

celá obsluha jest ta nejlepíí Nikde nebudete lépe levněji

pohoštěni neb Papež maje toletou zkušenost vyhoví každému

a nak iest též výborný apolečofk' Z vzornou obsluhu ručí

van pro tvo) účinkovém' v pfípm--

řhřyrri#timiv 4"y mots mm-týilm-

vw?fi bvwjtf na

Hfullpvatchrw stranecb-ioHř-t-
i

v krutthnpdye podotjpysjl
nemecaef) vdovnfch
jín vidlod YřhlaífýchWů
yvnifcjtích Oívvnofíinniých
knih prtdnich vlHo-tk#iK-

piuví7i i iy iWíita bytiyj

MWollstein&Co
prodá vám gallon

dobrého claretu ""'"fc""! za 65c

Přineste vlastni tvůj plucar bude vás státi pouze 6oc

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

kovi na 5 a William ul kterýž
rná každou středu Čerstvé Pt

tom ai můžete u něho koupili též

kdež řízným ležákem Storzovým

zaplatíte žízeň" a chutnými zákuzky

ukojíte blad Též i o nějaký ten

říznějíí doutek a výborné doutníky

jest pečlivě postaráno Zi nálev-

nou naleznete buď samého Toníka

aneb věrného jeho eklepníka p
Václava Najberga kteříž vzorně

vás obslouží Tel A3js6

čerstvý (armerský med nejlepSÍkm
I
jakosti 10x3nm í rtíl lili t v ta ~f I

AUGUST ťAťhtHOTRI TKL
SAUlUH Tkl 170Mulám neb itfuctf V ÍjO I

Předplácejte na Pokrok Západu

pouze 1 1 00 ročně
ajňlHsHiflaMtaisssswa-- ai


