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ký výběr Jkiiýrh ďouA a lotu

mi plodej Mále li ůinvsl prodli-

li stij iiiiijetek obralle sp ni nás
v kiiMém dípiidc

BERKA & MUSIL
452 Bcc Bldff—Tel Doiigbu t007

jníiH koinUnfi Hinifír Zimiimii

Kttiníl jmi puti A po o

dní liji durs t lfvi!u hA

jen
Pí Ult týdní sin linuli loide

IAil ikid Ve slfedil ií"T
liihW MsMdádi!lirt rlktdepA flek-líitk-

parádil při nll 17 nádher-t- i

ti pravených nllejfnrlekýrli vouft

lunte m v tiiiilebuém pl uvodil t

Vp itvrtek 21 řáíl ldpO-l"lu- e

tttide iispiiládiii tubývalý
krásný prftviet tm oslavu Ifistale-létn- i

přisláni Poutníku v ťly

li jíi se řplli"liiitnilje liuijnr

- Pn T 4 UndU dlt v O

lottfc tli otirhodťlll V p'tk
IVu m pnut ! Mtnovi

od ItrtUílU ti)li V imAelU tuístPiku

v solndii by kp pnhnHi p tvý-

mi U!U n rnAiiiýtnt h l-
-é by

Ufldili liMlité obíhodld táli jito
stl

► - Minulou sobotu itppilm p

AlIJJIlsl Stulil plOMÍřlMI slě U(h-Ino- i

TiVfoVKU odejeli po káfp
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Vsedli tni lak jedoucí do Coluin-bu- s

Nibr Pan Stolil díívr by-

dlíval v ťolumbus v kterém mě-

stečku jeho fodíée doposud zůstá-

vají Tito již měli vše připlave
tio pro novomanžele kteří se po

rdrželi u přiburnýeh a ruániýeh
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rávmty Minulý Čtvrtek dne 2

hiM nilejebi zase do svého domo-

va v liiiVenua Nelil

— Okresní komisař Schmidt od

Prieml bl v našem městečku m-

inulý pátek V zájmu obchodním

— Ku konci minulého týdne se

Klaki ley-ovýc- h a Victor Sliní-

cí i ff synáček manžel u Kveret

Slanudiťfových
— Opětné rodinné sjednocení

se slavilo v domě pana Franka

Mařánka minulé neděle 'při kte-

rém manželé Jaeoh Husovi byli

přítomni se svými dítkamí

Slč Anežku Vosiková se na-

vrátila v sobotu minulého týdne
z Iteniiett Nebr kde dlela tý-

den návštěvou u příbuzných

Iiuiuth tioek 1'íl této příležitostíneřeiil proti
"
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velký pont skvostně u bodně tikniiinvní

pravenýeli iilleijorieký eh vozůTeli fiiiinf RpoWiiitit vydríovii
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Flitton Optical Gotle- -budí abnioVHl velkou novou

in)l" tlu Omahy ii sebevražedný
Sar-llet- t ples pij kterém zároveň

bud hostinu n pak korunovacesku přesil vka tni v jiovi} telefon
liiiKtonské stanici kdo si tiská
velmi pěkné o výnosné místo —

Nechť novomanželé přijmou naše
výkon onoho muh viděly nuá

ní budově kterážto deska stiute krátě n královnye- -nul v i i í i i I ciiiiiikc policii kl
'IViitokrátc oěekává se tdmvlási iniijetkrin tnřsta pfi vyprší

ttrti lete smlouvy stě veliká návštěva hostí bií
in ihned pátrání o mrtvolo tu

lilijihl Nil inosté hl luilccn ku

bál II klobouk II t dopNll vloe

uejlepší přání na své tiové Život

ní dráze t

— Před několika týdny měšťn

nosta Warkow a kapelník libid

kého i dálného venkova našeho aVýlohy n vydržováním systi''

jihoíilp roh 21 a

M ulico

So Omaha

Zkoušení očí

ťpravování brýlí

Vědecká odborná

pečlivá obsluha

sousedních státu ježto všude pallo mu ille nove smlouvy nudou i

nit idibližní 2i000 roénr po d
llrlll V klipse kabalu bylo jtlie

ItcAťilNl IHllO IIIUC ujištěino tiiiji blahobyt a nebude snad ký vybírali peněžité příspěvky tm

ěas tomto přílišné pilno aby sibil piti let Z obnosil toho +721 ! vydržování zdejší kapely by nu

páni rolníci nemohli dopřáli něpftjde nu koupi Riníuíjte desky za leto mohly pořádali koncertySEDMNÁCT OAMBLlkt)
kolik dní ku ftvému zotavení zá Ohchodníěj obzvláště si zásluhuOLOUPENO V HERNĚ
bavě a hlavně aby spatřili tuVKLADY NA BANKÁCH jí chvály neboť hlavně jejich J II neitze odborný optiknádheru při parádáchJEVÍ VELIKÝ PŘÍROSTEKV neděli časně z rána ilvn inu příspěvky dopomohly tomu ž st

přes toto léto kapela ereteská umllěhciu (didohí Ak Nor Hen slav
skovaní banditi dli' nraniccm

nontí budou všude vypravovány Ida udržovali protože sunut od'A liaiikovníeli zpráv ze dne H

zprávy přepadli 17 nniíú pri hře
zvláštní vlaky u o ubytování kázaná městem nebyla postačíte]září vysvítá že vklmly ia lí) hunpokru ii vrhání koutek v soukro
umaže je pro vwcliny dolife po nou na krytí výloh Asi iK2:irOkáeh v Oimie a South ()niae obmém apurlmenlě blíe IH n ea

venworlh lil ii oloupili je při
slaněnonásejí $1I2IIm''I7 přírůstek o bylo přijmuto do hudebnieké pt

kladny Burgess -Nash Co
' '

"EVERYBODVS STORE"
f 1 lí(l4 10 o nO rervim 1'fljěkVhliJnč o +7 M I (lamlilíři byli

PŘENOSY MAJETKŮ — Minulý pátek odpoledne pía srážky éiuily w!M:H)2s příbllllditv lIollIKTlli ZVedlIOUti 1'UCť

rustek o ií:S1I7ii postavili Ki v řadě cel m ki'

1'nt II Comicll Anežce Odvárzdi Itamliti nejdříve sebrali ki

BYL POKUTOVÁN ZA DĚLÁ kové Connell (!oiirt 110 stop zá

A K Sheblonová z Lincoln před
nesla řeč ke creteskýin ženám

zájmu nebrasskélio spolku žen

skýeh voličů Měla velmi pouě
nou a pěknou přednášku vysvět

lujíe cíl jejž si onen spolek vy

Molu ii k i +'IHI načej prohledali

hráče všem liyly veškeré peníze Ní LIHOVARU BEZ POVOLENÍ pauii oo M ulice tul severní

n šperky odejmuly jedině hodin Skvostný výběr z obrovských
zásob

straní" 40x!l" st i(700
Friink K ii t ti k u nuinželka Ma

Vy Hiolfli si podržet! ii puk rychle
tknul Konec koncfi hyl že so

rilarles FV Krelli majitel ob

ehoilu železářským zbožím a ple

ebař Ms (110 již W nliee by

v pondělí zatěen jeilním polieej

zmizeli Případ iii'lyl policii o

známen

ru Cblupáěkove na 1H ulici 2(i!

stop severně od Dorean ulice: na

západní straně iDx IJ2 st zu
uspořádala ereteskfi odbočka to

ho spolku Při volbě úřednic pí

mužského šatstva1 1 Eliášová byla zvolena místoDVA TRESTANCI UPRCHLI +2200
Frieda Pecharovň a mnnžjclZ OKRESNÍHO VEZENt

ním strážníkem a spolkovým pro

hibiěníiii agentem a obviněn t dě

láni liliovarft bez vládního povo hiii 'luekerovi na M ulici i)2

stopy západně od 20 ulice na snlení Měděná vana k mědéiioiiHnuwl llailey ze HiMitli Omahy

předsedkyni
— (tpctcSlí ochotníci ho připra-

vují k sehrání pěkné nové čino-

hry pod názvem "Na horácli"
Krásné nové scenerie které so-

kolové objednali opatří pro jevi

n Frank Monrne z okresu Tliur v dokní naší obchodní místnosti
za velmi

poklicí do níž bylo niono umí

stit zařízení na pálení kořalky

věrní straně íiHxiiO stj s("i7ÓO

Frank ! eiiuin a manželka
AI (írahaniovi__sieveri-z- á padn

Kton ktefj liyli zatčení na obža

lobu z vIoui)áiií %se H odsouzeni do
roh 22 a h ul 7(x'0 st ií27"i()okresního viVní v neděli někdy ště příjemnou změnu a ochotnický

byla při pmililídee nalezena Krel

byl odveden do vlád ní budovy
kde podepsal udání že hotovil va

ny pru zařízení na výrobu korní

II 1 (Irovc a manželka Frank sbor se svědomité postará aby ěemezi ?:&) ii 8:110 liid vcVr u

přelili Jak kýlo shledáno pře
IviiHiiiiiberskémii na Wakeley ul zvláštní cenyskémii obecenstvu nebyla dlouhá
1!2 stopy západně od 41 ave nuVy a když zaplatil tHO daně napilovali mříže u koupelny po chvíle tuto zimu — aby zábavy

bylo dostijižní struně 42x128 st j $7800svfij výrobek byl propuštěn
důsledku toho že ve vaně nebylo

římse loHtali(o k lenění na sever

mí Mniné nkiesní radniee a nepo

zorovjíné NCNtoiipili ilolfi

Kdvž jejieli útřk liyl Kpoznro

— V pondělí minulého týdne
totiž !!0 srpna se navrátili z Ca- -

lihovarniekě zařízení nalezeno
POVOLENÍ K SŇATKU Přijďte zítra a vyberte si nový

svůj oblek
vládní ařřetni nemají přímého tlít

Itazu na podání žaloby
lifornie paní Chas Aronová h dít
i I 1Vlili osm jiolicistri (ilistoiipilo bu

Alois Jaroš přes 21 rok starý Kami Otakarem a ucrtriulc-ot- i a

Krviu Frolíkřl který j provázel
dovu i tři íiříniěí Metifove znlia

Oinaha a Anna PiskaČova stáří
jili pátráni v soudní Inidovtf ale

Výletníci se velmi dobře pobavili
PŮVOD HOREČKY STO-POVÁ-

DO MLÉKÁRNY pře 18 roku Omaha
u mnoho zajímavých míst viděli1)0V'hli'rhif

Má se za to že pilníky liyh V EAST 0MAZE
Alfred J Nlc(d 2i rokfi Htarý

Omaha a Marie Honákovu stáří — Pan Frank V Houkal z O- -

jiiiMiovaiiýni trestanerun dodány 22 roky Oinalia
osobami leíení ponživanélio při Posledně jmenovaní snoubenci

Zdravotní úřady vypátraly žt

jedenáet případu onemocnění ty

mahy byl jeden z návštěvníku v

Octe při sokolském sletu Po o

slavě zde ustal několik dní se poopravě budovy nebo návštěvníky
fovou horeěkoii vzalo pfivod zvřzňft

ňerif Clark osobní1 nabídnul

byli v úterý spojeni manželským
poutem v katolickém kostele a

vecer byla na poěest Šťastných no-

vomanželu přátel a známých u- -

mléka přiváženého jedná inlé
bavit se starými zná mými Pan

Koukal a jeho rodiče se usadili v

této krajině v roce 1800 pak v rkárny v Mast Omaha kde bylotyW) odméiiv zit polapení upřeli
líkfi shledáno že zásobování vodou

spořádaná svatební hostina v1 do 1H7:l on se odebral do Omahy kde
dělo h ze studnice jež byla zno

obdržel práci u tamního časopisuěístěiia výkaly jež se dvora se do
mě rodicři nevěsty manželu
llciuíka ěís 17li Ifiekory ul Tho World Herald" u kterého

OMAŽSKA POŠTA STRŽI-

LA $1800 PŘI PRODEJI NE ní stahovaly Prodej tohoto nilé
doposud pracuje V roce l8íi) se

ka byl zdrnvotním komisařem zaDORUČENÝCH BALÍČKU
zde usadili na pozcmku ktcrC

OSOBNÍ lneš se naznačuje " Wolešeuskápovězen
1'olicíe byla uvědomena by za

farmu " Pravil že (Vele jo úpl
Dúebodovétiiii oďvřtví nu

iiiask' jiošlí bylo niiiiiil' soboty — Pp Stan Beránek st' znákroěila kdyby nařízení zdravot

ního komisaře nebylo zachovánoodevzdáno IS(K je bvlV strže
ně k nepoznání dnes nebol! v těch

dávných časech zde byla jenom

nepatrná vesnička a nyní tu má-

me krástw' rychle vzrůstající mě

my spolumajitel lékárny na Kl a

William ul a rev Váe ÍVjnar
farář zdejší ěeské evanj(eieké o

ny při Prídeniiíin jirodeji nedoru
V DISTRIKTNÍM SOUDĚiiostoviiieh zasileK rro- -

BUDE ZASEDAT SUDÍ sady v soboln odejeli do Kly la stečkodej pozůstával táméř w vSeel

předmčtu jež 1e [loňtou zaslat! WADE ZE STÁTU I0WA kde Hiíěnstní se sjezdu feské pre — Paní A Dredlová která ne
sbyteřeAutomobiloví ráťy' v eciiA %7{) už

Federální sudí Woodroufíh Kp
dávno přijela z Kimbnll Nebr

po tří nedělním pobytu u své dce-

ry pí Orosshiiiisové vypravovala
Státfii distriktiií návliidní Thomas

JEL 40 MIL ZA HODINU

+70 byly v dražbíj prodány po

'#10 ti )"t brokovniei bylo

nabídnuto )}i2)0 nedníěky dout-

níku prodány po )f200 a řatstvo
A ZAPLATIL $40 POKUTY jakou tam mají okolo Kímball

S Allen Spoj Státfi maršál lu-

mp (' Dahlmau hlavní klerk

II (' Ifoyt a hailif A Oross o- -
krásnou pšeniční krajinu a také

J W JlaiiídiliiiK 20:iO Farnam jakou íírodír lam letos měli Zvlá
dejeli v pondělí do ('hadroii Ne- -

ul jenž byl pohnán před soud- - ště vyprávěla o polí které vzd5- -

bruska kde siléastuí se podzim- -

'n rtimt obnosy
Odvětví na nedoručené poštov-

ní zásilky jest na omažská pofttf

hkliMlíštHii pro víeeky předmřty
jež přijdou do místa h licsprůV

ee na policejní stanici aby zod
níbo zasedání soudu Ze (!hadron

lával pnu F J Junek u jeho švakr

pan Horák Tito dva dohromady

UPOZORNĚNI
4

vfiem nafiim ct odběratelům a příznivcům

V minulem čísle "1'okroku ápadu" a víech našich k

oznámili jsme žo V důsledku stále stoupající ceny
papíru h vfibec vňelio s vydáváním časopisu spojeného byl
závod náá nucen poněkud zvýšit předplatné nekojí veškeré

anglické jiné cizojayéné a i všecky české časopisy již dříve
tak učinily aby se možné pohromy uchránily a konečné nezu-nikl- y

jako Nta jiných novinářských závodu Značné množství

dobrých naších příznivců kteří velkou důležitost českého

na západě plj oceňují a jsou přesvědčení o poctivé
snaze vydavatelů — prospěli našemu lidu v každém ohledu j~
radílí naléhavě k zvýšení předplatného tak aby "Tok rok Zá-

padu" který již po ÍÍO let cestu do českých domovů konal jest
a í Miidále bude všeho našeho lidu iiejlcpšún přítelem rádcem
n těšitelem mohl nerušeně vycházet aby snad tento časopis

jemuž pro jeho nestranný směr již tak přivyklí a který si vi
hojnost- - různé časové poučné a zábavné četby oblíbili jako
jiné noviny nezaniknul Však 1 jíní příznivci a četní odbčraii lé

uznávají že zvýšení předplatného je-- ! zeelu správné proto ny-

ní n bez jakékoliv výtky předplatné obnovují aby další zá-

silku si zajistili a závodu v těžkém jeho úkolu za přítomné ne
utěšené situace alespoň částečně vypomohli

Jelikož časopis n(dze bez předplatného zasílat! žádáme lo-

dí váecky našij příznivce aby obnos ro nejdříve pošlou po-

slali aneb osobně v závodé našem složili '

Předplatné na "Pokrok Západu'' a véecky odbočky
Jent nyní náwledovní: '

t

Ka 3 ntírioi $10 [ Do Kanady i cl£ rok $1C0
Va 0 métkh 200 Do CckoU)venkana rok 000
Na celý rok 400 Jednotliví čísla itojí 10 cntft

soinlní tribunál pojedrf 1
povídal se obžaloby pro rychlou
jízdu ve své káře zaplatil $10 po obdělávali 800 ukrň pozemku —

Norfolk a potom do
vše to v% jednom kuse takže jak1'Vderální sudí Martin WMile z kuty NhukIiIiiiíí dlo výpovědí

policisto kteří zafěeřií jeho pro-

vedli hnal svá mito Čtyřicet míl

daleko bylo vídéfí oko zřelo jedenIowy přijede do Omahy 27 záříJAKO 0 KRISMUSU

davylidu liemží se un obromním rovný lán vlnícího nn obílí Jed-
liby zde zahájil ilvou-týdeiu- ií

M hodíiim Sudí KítzKeniM po té nou vÉcí která paní I hrdlovouvprodejí tohoto týdne jejž pO- - soudní zasedání pro civilní pří
pravil "Mih! Imde vás stát zrov-

na dollar"pady pouze
velíeo zajímala bylo vysvětlování

pifia Junka o tak zvaném strojí
"(Vmibínc" který seká mlátí tjDOSTIHY A KARNEVAL

fHinji — '

ZELENÁ & ROUÓEK

1314 Wllliam

NeuvéHtelné "Baralm"
'

í'ottou flanell hodnoty i"n'„

yard za 30 C

víizuí řlo fiytlft obilí a rozhazujeAK SAR BEN ZAHÁJENY
ZKOUŠKY PRO POŠTOVNÍ io poli slámu — všecko to ž dělá

cřlíný stroj v mizniěeiiýeh po- -Hlavnosfí byly v
XLERKY NA DRAHÁCH

Komise občanské služby ozn
kročílýeh stupních f

pintu JunVle záelouov' zboží' yd
' 25 C

úterý-
-
zahájeny koíkýfni dostihy

na výstH visti na a Cvuior ult
Un již po čtyři týdny Mál'? bylo

miije i) říjnu bdoii' v ODiaze ři mWHUil r imM n jeSté čítaliMi kd tímvivffuí ííívHÍriNřřihv sk ft(Uný zkoušky
-

pro PMnÝúí ž tpt biídon ířiíti dost eVdéfoí
velkého hlřdíííté' jíl kož I eelá

poštovní klerky jejichž služné

bedvábiií searfs na lila-vuvfc-

haffiV 25 C

♦7řH) v1fri)vMýtlUy '$4M
7W pra ví vojenwM deky $400

Veíkerí hpodaí zimní ' prádlo

"fcHfnple" m polovaní Kkuféí-no-

mm VhmU weiry a Mni

o ilvfi neděle nežli í by
i Pánové Junek a Iforák odíiíi- -řftUWl! ME tftitti hnu i výponio

lUimkrnnM 4ohr4 ftukA rodiny —

iří wisfoupcif služby obnáší

'iriřt roéně Jtalňí íuforfiKiee lovalí jejich hnuU rříne"trf í'lt itl zifhieid 't#t
dobře "21'fViO huřli UV velkouzískat nt hl#vif po£tě v pokoji
hřOMadii vyfl)láf!en4ho ohíJ ní faI7'i P Hlr — Aiv 02 '


