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' Mott! v BOttlii řraba"#AI

liěhem potledních oěkoliladnfl a
mubytovali to v hotelu "JVaha

fifcZ přítomné doby Willow Springs Pivovarjejí vlattní chvalnS známý hottin

tký pan Vine Dobrovtký mimo

fetoé jíoooárodovce nátledující
m

dava
krajané jíž do Omahy zavítali)
Vác AdI Aiiíw Umh V KSpř ZELENÉ "TRADIÍIG STAMPS"Šploavé (rádlo některých imerf

ckýcb milionářů Alrt VouřAik pí Htejfcl 1' Vele

pí K Tomci i Kol 'íomei Tom

hlmáurk 1'rague Neb 3 V fiťávuVleoLecof fiká 2 tozvody ZI5W zelených Trad-In- ir

Htauina a každou budjaou v America laciný i l ii rnuž l)f } A Jelínek Uřuno Nel J

Antony rxlínou J čemý Chátrou 17 ) lil1

mu m£ío'la proto výtítky Jed-

noho do §0 Ledt aezoámíi

Naooír buwttt Wortbíngtonovou
1 zamiloval f do ní tak náruživé
ž protít avou ženu aby mu povo-

lila rozvod aby mohl ukojíti tou

hu tvého irdce Leedtová oe

chtéla vlak asi alyfetí o tom ale

konctné když ae petvédčila Že

láska manželova je úplné pro ni

" ritií'7S

1

HTAIWaiVIKIFKH MNe li John Kmolck riiauSclkou Kar

Za 1300 želených Tra4
InnHtainpaa každou bixl'
nou

htí itH k wmm:n

(J tijctjr pintových lahví)
-- cena

Kypíček Vcrdljrre Neb iTelccký
V M Hrb nianXelkou Jom Zclenda tucty kvartových lahvi)

—ccjiia
Jo čejda J Macháček J Novák

HowclU Neb Tom JI06 Jo Clbul- -

ka Wencl Trojan Chas i Mríný 1ztracena tu prohlásila k nému Že

jett ochotna i volili k rozvodu ale

jen za milion dollarů
Jo i Novotný Vt UoS Jo Jurka

i 1 Arorne wno ro uoauiniuo iicjnpai laurovo pivo noata ttn
ílfl I riete U:f dvojnáaobnou hodnotu v Kulených "Traď íH
ID! hi( Htanipá" MFialoJot Jírovce Kmíl Blitna Ad Tomci

Ant Kmoch Jy Černín AlTomcSLerdt se zdráhat proti vykou

pení za tak ohromnou aumu po-
- Krank Hííta Jo Huchý jr Clarknon

Neb Kudolf Kapitán IřVÍng Kana ObJéncJto ti poctou uch telefonem 1300 nebo 1085Cal tmlouvati ale jeho manželka
Ir K J Petr 1'rcd KaKpárck Krankftála 0$ tvém "buď milion dolla rrj fíiV

Kuý Cuba Kana Jame Hrochro aneb žádné svolení" -

Mezitím Worthiogtonová pro SHBHT!
Uarneton Neb J Kořízek Montana

V C Řtecher A Cccha inaníclkou
Frank řítecher Voáge Neb Albert

Vritebd Valparaíao Neb John Ky- -

dléváoím Leedsovým rozruše-n- a

prohlásila k nčmu Iq i ním Zvláštní nabídka'pferulí vlechco pomřrjettli oedo bín Joa Adámek Joa DartoS Jr 1'

W Adámek A Vávra John 1'okrakattane rozvod před podzimem To

dohnalo Leedte k tomu že zapla-

til své manželce od ní požadovaný

Ord Neb Frank Tcaař Toblaa Neb

pro novó i stard predplatitolo PoUápJoa Pucháíek J h Wltt F WHt

milion dollaro a za m minut na Newman Grove Neb Ant F JonaS

Frank Vrba F IJartfinčk AI h Couto Leedaová zadala o rozvod za

příčinu udala oputtění v pčlho-- fal Kudolf Svoboda Joa Křivohlávek $1200 oblek za $690
i Pokrok Západu na 1 rok

A řfychelaký Hchuylcr Neb Antondíné na to rozvod byl povolen a

Leedtová s jediným svým chlap
7 volánek Odcll Neb Joa Vakaí
A T Ondříček Morae IJluffa Neb

cem te odebrala na cesty do Evro
Joa Vodehnal Comatock Neb V J
Nřmec Dwljfht Neb V J Kech Da Jiyll Jsme nuceni za dlužný nám obnos za oznámkupy kde dotud mělká

Choť Predencka Gebharda oe' vid City Neb Fr Kelda Joa Kcch vzítl obleky!
fláma H7 00 fĚlnvlnřn oblek barvv Sedá tmavohnědá a ferná

udělala daleko tak dobrý obchod J J ňandera Chaa Zelený Joa Kost

jako Leedtvvá neboť jen po veli

předplatitelům Pokroku Západu pouze zt $690 v kterého Částce

jest obaaŽeoo i celorotof předplatné} na Pokrok Západu ku předu

kém namáhání a tmlouváoí obdr-
žela od ivébo manžela necelých
1300000 Gebbard rozvod tes

ka Ura4nard Neb Fr Chrudimský
Tracr la Joa KaKpárek Falrbury
Neb Fr Kubáíek Melvln la Chai

Křepela Joa Voatoupal Weat Point
Neb A Kychnoveký Fr Uoutln Fr

Pavelka ŘtŽpán Marinovič Ant Vel-nc- r

Will Vanií l)r Fr Kka Chicago

íiucfme ze každého uspokojíme
Oblekv takové nelze kouniti ani ve vnrodfiích deoartmentnfchpřivodil všeobecné známou tvou — — f

_

__B_-
- _ i f

řihrhoílA za cenu tak levnou íclikoi zásoba nafia ie velice obmezena

protož chcete-l- i pouliti nevidof této příležitosti vypIBte bez otálení
nevírou Gebhardová za métíc

po rozvodu který obdržela v Da-kot- e

te provdala za Henry Ciewse
Joa Čihal Ed H Svoboda John Ke- -

řábek PleaaantHill Neb A Wpirck správné dolejší kupon vyntnnnete a posiete nam no a my varn v

i I 111ml ovoí t cím Žne šťastné Morland la Ant Voetřel John Vo- - yanu ooieK zaaieme
V rodínč Gebharda rozvod je

nitím všedním Matka Gebhar
atřel Ueemer Neb Joa Uaíta Ke-cu- e

Neb Fr Tichý II OpoČenaký
Niobrara Neb Jak Vinclk St Paul
Neb Joa Pěchota Clarka Neb Fr

Vypište Hpriívné míru obleku

Bradáč PlaUmouth Keb F K Va-flo-

a manželkou (ílencey Mlnn

Fr Doležal Milwaukec Wla F Hakl

Kmil Veiaa Tábor D F J Fittlc

dová se nechala od svého manžela
rozvéstí a provdala se za ÍI Neiť
sooa sestra jeho Iiell Neilsonová

se nechala rozvéstí od Arthura

Kempa a provdala ae v hodiafi po
tom když telefonem jí podána

byla zpráva o povaleném jí roz-

vodu za Hollíie Hunnewella

Když Kathleeo Neilsonová te pro-

vdala za Kcgínaida Vaoderbiita a

jedna zpřítelkyfi staré Neilaonové

lncoIn Neb P KouSar J KouSar

ylnwood Neb F Kubíčka Weaton

mola zd vykoupit) svobodu za

pár dollarů ale v mnohých přípa-dec- h

li svoboda 1 10 vykoupení z

manželikýtri okovů pMly u£kt'
rým amcfíckýr} boháčům hedo!

draho

Ntjíepy obchod 0 propiiíteoírn
svého manžela tvurku udčlala

pí Willíam K Vanderlíítová jež
e osvČddíla ve vyjednáváoí zna-

ní obcbodoícl í'aí Leeď
aová také za své krátké maoŽeUké

blaho obdržela od tvého manžela

po svobodě loužícíhOf hezkou oď

třtinu a roztržená růžová pálka
manželství Hiezí Pliíppovýoíí
přínísla pant ťhíppaové iéí hezký
kapitálek a koneCné i mítíoožFe

Frederícka Gebharda stál prvoí

"roútřjk'' v ženítbí ohromnou

sumu
Choť Vaodtřbíltova za svoleoí

k rozvodu obdržela od svého man-

žela roční důchod %% 50000 až do

své smrtí a' vedle toho palác v

Newportcmajícíctnu 2oooooo
Paní Lcedsová oebyla tak Iťaiť

aou jako Vaoderbiltová ale pícce

prvol manželství jí přineslo
11000000 oa hotovosti které jí

Lceds zaplatil za ivou svobodu

Pbíppsová obdržela od tvého

manžela od bytného 1750000

Nejbůřt pochodila choť ítvrté
ho finančního magnáta tíebhar-dov- á

oeboť paa manžel za ivo
bodu avou zaplatil jí pouze
$ 185000 oa hotovostí a přidal ji

k tomu dftfli ¥ New Yorku za

$ 100000'
Proč Vaoderbílt zaplatil za avou

avobodu tak ohromnou sumu avé

první choti to zůstalo lajrmitvín
mezi obéma Ohromné toto oď

bytné mílo vlak v následcích

aní&toí reíoího důchodu její
Vaaderbilt pútkyfuje avé dceří

provdané za vévodu Marlborough
Nedávno ae Vaodabíit oženil 1

paní Kuthtríordovou dcerou zná-

mého železničního magnáta líirrí'
mana ftozvedenl choť Vander-biltov- a

okamžití po rozvodu i

provdala za O II V Uelmoota

který pochází z@ známé rodiny
milionářů ale tím avé jméoí pro
bít a iíj nyní z důchodů ivé

ženy

Jiný 1 Ueimootá a líce 1'crry

atat ae hlavním hrdinou v teosať
ním rozvodním procesu Henryho
T Slonea proti jho žene Joniíe
Táž ztratila v rozvodu vlechoo

ano Í ivou reputaci a avé dětí

ala tvrdí ae ž nové jejl manžel

ttvl 1 Perry Iklmontem jett na

nejvýl iťaitné a It jí oahražuje
dO(onal utrpěnou ztrátu

Kdežto O II l Iielmont říje
z Vaodcrbíltových peníz tu 1'erry

byl tak ózkoitlív aby ani cnt ze
Sloneových penéz mu nepMIel do

jeho rukou ž nafídil tvé choti

aby vrátila tvému bývalému man-Žel- í

vieeltoy íperky od otbo jí

darované jakož i dám v New

Yorku IMti bývalé Sloaaové

mají mnohem více pfíchylnoni ku

tvé matc nežli k tvému otci 1

hodlají tohoto opuititi Jakmile

dotáhnou pluolt{
V rozvedu manžela Ldaevýeh

tpoílvá kul romance Manželé

líto byli připoutáni k tobé ptttd

edmnácll roky kdyt Icdt byt

jelit nepatrným mužem v malém

meittCku v iudiané Žena 'eho

tvými peolil mu pomohli do ob-

chodu a byla jeho ipoUfníkem
v cínovém prAmytlui jikol I tpo
Málkem v domácouiti po celých
dvanáct roka Kdy! Itittt to v

poilednl dobl na idt utmáío

u pofat vlnovati vkt poioiaoitl
Otťhodil tlttll tvé leiiéi lí ttO

Neb Joa ftedivý Lynch Neb FA
WHt Hurnboldt Neb Joa Almerdl a

manželkou Loma Neb Chaa Kokr-d- a

Crete Neb kouía fitecher North

Bcnd Neb Fr Fogel Kcpey la

1'ilcjlo zároroit přcji livll ul kabát miko Jedno
neb dvouřudový uch KwHtý

KABÁT

1'rxa-kole- m cchMio tSla pře veatu
tčkiifi pod rameny palcfi

} l'á-koI-
cm celého títa pfea veatu 6 paleft

Kukáv-- od 1 ku 2 palcfi Od 2 ku 3 paleft

Od 3 ku 4 palců

VESTA

Fraa— alcjnč Jako při kubátn palca

Pá-atej-
ii2 Jako pfi kabátu paleft

KALHOTY

Venkovní Scv-c- xl vrchu límce u

kalhot &% k podpatku atřevlce palefl

Vnitřní Se v—od rozkroku k pol- -

patku atřevíce palců

Páa-kole- m celého páau pod vcalou paleft

Zadek-kole- m nejplncjSf Cántl 7 paleft

akýláni lADO na oblek a na eden rok

předplatné ii u Pokrok Západu

NERVOSNI MU2I

podotkla: "ze ti lide jsou na

vdavky přece jen tuze mladí" tu

Neilsonová odvětila "Ale po-

važte jaké odbytné maže Kathleeo

dostat dojdedí jednou mezi nimi

k rozvodu!''
Z těchto několika příklado je

Opia cnamenltébtf předplau te lasle

zřejmo že manželství mezi finanč

každému kdo potfebujn pomoci
Žádné ť 0 1 zámlky aneb vzorky

buinbukáhké ťřeřlřte 1 pozorné

dolejU
Toto Jt itno vri) rfiiiín kUH třu) ebo--

ními magnáty americkými se ne- -

béřou na přísné vážky a že větši-

na žen amerických boháta jest
ochotna za bohatou odměnu po

skytnout! svobodu tvým

robnffii yiů)iin oili)ksin mSaAMvjuti
vitMauLl alylta uiojl radu Zatwihu
pokudba lktrlckmt pá vtorky lék o

pnuntiifnil lékf a varuJU na UK v pJállatD KAf U navylMI k atilé uW4iii Uk6
vám Dt£l irivaiil otráví jbI vál iyUtui a
IUuU mrtánjr do imrtl
Pa léta trpai jiam o i a aatn V7trHiriiiii
mládl a 1111 varlitocnl nariroaniMit ctrálu

aarnaiia alalrfu pamáť Urátu luuáatrl trá
a itflMMMM I I

Podpla objednavatele IMIM IIHIIIMMII iM tM M Mi ttu (ivotoi aur na aniaaiMit mraii na fi

atd a íá bi dfitti lilábuvfm uštvali váa

ck mfnylo rlní a ci Jiu kdo řtl ale til

( bof k Jídlu ehuf k dílu
Za mírná ceny u doroz vypUcen ul k

vlm dojiílwu-- H ni pra rolroljntí stru-

nu Ti)Ij'tfbt I6kn pro Mmitk kterému
fiiínf jiný m (la účlpeontl dnoi

Krl'vrké ZhIuIhíuI Uof ké

Jméno tuUta Mjaledn( eapreaaní atanlee iMtMlHiMMHMMMHIMMMMIMIrul alMa ur nai w jaam oujai
dii alar lll Irl jaaw i váti vil IndiKiliu

palpřurlnájtlbo Ukafa ktarf mna Oplnt UMlra-vi- l

TauUi vyhlááan a dfalixw(in# pfailpM
tulná vylWII mám atála v mámVlno Medové vyrábí

VaSe jKíRta Mt♦"'''Okree Btát "
Ktory mna
vlaalnlctvi Jollkol vlm vlustnl kularnwtlA V KOUBA

Huulder Colo Jak U(ko taat v Uto umí naláotl ylitnl
ruxiMHll iain aa yuni'l jlniq a baádáinu

IKIIk'liitrit jki látruál ktarr ml floila l
aaalall v uiavřanám duulau (iLilk

Umím (Fits-Bpile- isF)

'Mohu iIImíiJiiS iJml keidtfm iiiiiil

KHostineciiJuliusJroitsGhko
obchodník luiportovatiuil a domácími

vlny r lileóry a dojLtnlkynot m mia jtftnt tu ulio
(:kt II biRlt kuMky ak lii a)dtu k mi vflk klt a iiwll ki t

cent dokout! t Ur (irtt! mne úlué
vyitvil iii!ui:nii-m- ie iwmitr
kf mm Muipmt Ht CIlcK UI"
fitm Utitta nu iknu&ku iiliirmt

boh auaiiianluho ra'bta láruvnt polfuk
aou tnfortnad áulnl tdarwa Tanu raiptvllvublai:b ala anlkoUnlnk léki a
!Mlávé tKpaáti áa il la) tnUata nackat uilá

IgiliU dubré itkárnt a nMirri
platak Já ylui rxi tht inamanlly lék vy-

koná On 4 vynujl Náldujva um JI radu
tkuta to iialmiiata Mm tu aallaptl ou
jatadti-u- d uálvall a iajltá váa U tulná vy
loji Jaatll a'h ui dáli Min Uk uilálat
f lékárn tu Hit a )á vám ki dám ulé
lati rbltagu Ji narlá(M niv n dtlr
ba dmuoI i vá vylákali imhU a taká nať hul
áia Uřd#ll léky kiará aa4 awbtéll

Vy ali)dái ta i vámi Jwaiiáin Minilá v ka
data tiltutu a iiakli it tu mna dhaiu jaká

btTi2áaiitiililááka aalíHda vlna uvalal
aiaa bfufi ml m tluaa aliyi--

k vám mokl
trnui onniiiMtM tu lavlatl árva a Kávo-dm- u

k uáivául 'lrua ubralam Miy f áro
vat vám pk aJéilta jak Ja utl Ititililu uniillj
tutu aalidku aaiá by a inál tt htw iiráta
Adraaaaj

C ItKSfTNH Lillai fit lt tilragtlll

ViU l VÉk iMillet Stempllk Uu t iijlt4 jakat- l- éiiy jaua Htiriii I řieíOU Udí

I)rÍEGItANT lajpř

Htiuutmititutmtittttuitttttttitituiuiiiii il Itldtfn lildf Kaniat ťlti M

aiimwwni mm tm nn mininr vm— ti ""'i f

Ir l 1 ICrtlult
lesky lékař i nobojlS

HvUtint piV itemurttm tnuikfiu

Ntjitarlt otjlepll mUto pro achoiku jest

ED MAUREEA ifflSSg&t
v tttUU VnritMin ul

Pravá lmpMoiiiá pi afpt lMnH t Mí5řaaSbu pivo
varu v Plábi v ('rhárlt Ibďrau MunUtti Uavaiia piva Ptva Aakuivr-limr- k

ivlUtnalmé FiUit vlákala roí4blM reputaci
Kavárna prt dámy ntiái i ita druká pudíata 4Hf

' iyw
úřadovna v Kubách bločku po

koj jot— Tet 1761

vloa alátétwi váilálku laru-ljw- a

kiMitku kd !
vviitia }iinatllvl Dtluk
áánikfi'H a via tana

a iiit thnjiii iál
ViIm háHt k4l látll

UŠIV AMT (K

f tt rauMlaa

1'Utnf tdly( íM to d 13 a d I t t

Ohydltiotl it 11 ul Tet ll?J íiiiitiiiiitiiiiiiiiíititiiiiimitimiiiiiiitimilOmahit Neb lUt


