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ČESKÝ POHROBNÍK p Jos

Krejčí uzavřel novou a velmi vý-

hodnou smlouvu s továrnou na

rakve jakož i s majiteli kočárů

tak že bude moci nyaí poslouživ

jak při výpravě pohřbů tak i

kočáry s gumovými

ráfy ku všem příležitostem jako

jsou veselky a pod mnohem lev

uěji nežli až posud činiti mohl

Závod jeho nalézá se stále ve zná-

mém Čísle 1240 jižní 13 ulice

Telefon 2992 39 —

r

1 v našem mužském

— Pěvecký sbor "Lyra" při-

pravuje se pilně ku koncertu kte-

rýž uspořádá v neděli dne 15

června v Sokolovně a sice ve

prospěch fondu Kubelíkova Pro-

gram jest bohatý jest pečlivě se-

staven a obsahuje mnohé perly
českého zpěvu ''Lyra'' nevystu-
puje před české obecenstvo po-

nejprv Vystoupilať již několikráte

a vždy s rozhodným mravním

úspěchem O jiného se jí také

nejednalo neboť za úspěchem

hmotným nikdy se nepachtila
Tentokráte však jest přáním Lyry

aby dodělala se úspěchu nejen
mravního ale i hmotného ježto
čistý výnos koncertu věnován jest

MllZSké Oblcky-ítyřknoílí- kové sako tak pevné a

módní a dobře vyhlížející v každičké podrobnosti jako každý

íio neb řia oblek zhotovený a když sestoupíte přímo dolů k

tomu zhotovení platí ono při šatech tolik jako platí při hodin-

kách nebo při budově Kabát podšit jest pravou italskou

podšívkou kraje obroubeny jsou jí taktéž každý šev opatřen

uzlem na tucty oděvů a vzorků avšak nejrychleji se prodává

zásoba obleků hnědých pěkně kostkovaných a jest 07 Cft

hromada oděvu toho—majících cenu J 1200 za W J U
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Nové jarní

dochází denně Tento rok máme

mnohem rozmanitější a obsáhlejší

zásoby lepíích druhů zboží než

kdykoliv dříve Vše co jest ele

gantního V 0léVll!lll Oílboril

pro muže a chlapce pláště
pro dámy dívky a dítky
módní zboží střížní zboží
a hedvábí mužské a chla-

pecké klobouky a Yšechny

druhy výpravního zboží

pro každého jsou zde v

nádherné rozmanitosti
Ceny jsou zde jak vám známo

vždy nejnižší
Naše zásoby koberců rohožek a

draperií jsou taktéž nanejvýš úplné

Fr Semerád
na rohu 16 a William ul

ňizný Metz&v ležák stále naíepu
Pravé plzeňské 1 pravovoreřného pi

vovaru z Plzní jakjby smet

Tel 2114 Frank SemeráJ

1 Malý & Cousin
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Přestěhování

Tímto oznamujeme ct Čtená-

řům a příznivcem "Pokrok Zápa-

du" že jsme v minulých dnech

přestěhovali závod náš z budovy
"Národní Tiskárny" do nové bu-

dovy Festnerovy č 1309 — 1 3 1 1

Howard ul Pohodlně zařízené

místnosti "Pokroku Západu" na-

lézají se ve drahém poschodí vza-

du
Ct odbžratelénaši zajisté pro-

minou nám laskavě že minulé čí-

slo "Pokroku Západu" vydali

jsme o den později List bude

vydáván nyní opět pravidelně ve

středu
S úctou Vyd Pok Záp

1309— 1311 Howard ul

Telefon 2913

taj

OMAHA
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— Výlet žactva české svobodo-

myslné školy omažské pořádaný
školním výborem byl ustanoven v

poslední schůzi na den 29 června

totiž na poslední neděli tohoto

měsíce Za místo výletní voleno

stinné prostranství na Boulevard

mezi 15 a 16 ulicí nedale- -

ko obydlí pana Votavy Doufáme

že obecenstvo české zvláště však

rodičové žactva a příznivci naší

české školy zúčastní se výletu to-

hoto v hojném počtu aby dokáza-

li že zajímají se českou výchovou
naší mládeže a Že dovedou činnost

této školy oceňovati Na výletu
budou předneseny dítkami četné

deklamace zpěvy a uspořádány
různé hry Občerstvení obstaráno

Přijďte a pobavte se v kruhu ma-

ličkých I Účastníci nechť dostaví

se ve 2:30 odpoledne do Sokolov-nyodkud- ž

se vyjde neb vyjede na

místo výletní V pádu nepohody
bude výlet odloženna neděli násle-

dující na den 6 července

— Chvalně známý krajan p
Ed Reich vykoupil v minulých
dnech grocerní obchod a řeznický
krám od p Fr Hlídka č 4026

již 13 ul Krajané v Brně jsou

zajisté změnou touto potěšeni ne-

boť dostanou v obchodě p Reicha

zboží vždy čerstvé a výborné ja-

kosti Nechť se o tom přesvědčí!

— V trapné nejistotě tone ro-

dina p Bedřicha Černéhoobchod-ník- a

obuvi na jižní 13- - ul o ži-

vot miláčka svého asi zoletého

synka Karla Chlapec takřka

náhle onemocněl zánětem slepého
střeva a to tak nebezpečně že

zarmoucení rodiče odhodlali se k

radě osvědčeného již v podobných

případech lékaře dra L Svobody

poslati Karlíka včera do Qarkson
nemocnice kdež podroben opera- -

RED TOP RYE o
Jednou t neji)bl(benf-J5íc- a nejzná-mřjSIc- U

kořalek v trhu amerů-ké- Jest

ilncstcDlo prosiulý druh aanioitoú Junt

velmi ubllbcon tíini kdož opriWnřni
Jsou soudili o řistotí Jemnosti a 7rlátn(
jakostí kutilky kUTivto vlaslnoati mní-
cí i í i í k i u'to osvťžujfcl s lahodni! aamo-žitné-

po Jcdnohlmném usnesení
Jíme jediní jednatelé v Omaze cena

kvartové lahve Í150

Výborní kalifornská vln 1125 $UU
a % M gallon

)lj)cdnilky pofitou rycble Be vyřizuji
Objednávky v mřalí ac dovážejí

CACKLEY BROS
V) lijrná vina i stolní likéry

Naproti poště - - Tel 1148
Jednatelé pro proslulou Hunterovou

gamožitnou

DO SOUTH OMAHY!

Projev soustrasti

Srdučnou soustrast' vyslovujo
tímto Háj Palmové Dřevo říalo
7 Kruhu Uíevařek rodiní po ze-

snulé Diií tpolusestře

Kateřině Patáíové $

nad úmrtím drahé manželky a

milené matky Kéž řo Jejich bol

zmírni!

Za UáJ Palmové Dřevo c ?
Kruhu Lievařek

VÝBOR

I B

Srdečnou soustrast!

vyslovuji tímto sestry sboru Hví-

zdá No7é Doby ř ts J Č V spo
lusettře své Antonii Sýkorové nad

ťtmrlím milené sestry jejt

Anny Kutátové

jež zemřela dne 2 kvétna 1902

Upřímná soustrast naSe budiž To

bí milá sestro úlitbou v nezměř
uém Tvém žalu

Za sbor llvezda Nové Doby č

60JČD

Kateřina Ěonka předa

Vil BartoS tajemnice

Ceny jaké bývají na kouči sézony na nejvybranější nejnovíjší
a ncjmodaějŠÍ šaty

Objednávky poštou řádně a rychle se vyřizuji

CVizte tyto překvapil jící eciiy:'
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oděvním celení

žívůtků a županů

Dámské hedvábím lemované obleky
zhotovené z Jemných benítskýra lá-

tek s hedbávným karnýrem
jakoíti za $1500

203 datrPkých hedbávných sukni zhoto-

vených z nejlepilho hedbáví
tQ 0

(taffeta) ceny až do $43 za

Dámská prací Saly pfkné ozdobené a

vylvaufi lepil v ksždém ohledu
onéch vyložených Jinde pouze boC

200tucl6 dámských živ6tk5 z Jemného
bílého plátna krúsný to Imí

$210 jukosti pouze za obC

Dámské prací obleky červené a --

modré ceny $1000 za $390
20 tuctů dámských županu fe řirokým
karnýrem kolem krku vzadu i napřed
iOpafcový karnýr životek se zvláštní
podii vkuu zhotovené z perkálu
zvlállní Jakosti pouze za OČ

50 tuctu županu (wrappcrj $200
Jakosti za 98C

a Dodge ul Omaha

a cenou

Čítá my ví 30tÉfifi
I

tězíme
HLAVNÍ

i 1

j

R BENNETT C0„

zvaný Ice ťroaill nebo-l- i zmrz

linu bude po celé léto u firmy

C F Heřmánek 131O William

ul tel B2172 snížené ceny ob-

drží spolky zábavné Tektéž

velký výběr v potravinách a ná-

dobí pro domácnost všeho druhu

HORKÉ DNY NASTANOU

Nečekejte až bude 110 stupňů

tepla ve stínu abyste se nechali

fotograíovati ale učiňte tak nyní

pokud jest chladněji Holoubek

Vám shotoví ty nejjemn? jšf podo-

by za méně jak jinde Zaručuje
Vám že budete spokojeoizkusíte-l- i

jeho práce Holoubek český

fotografista v č 1258 již 13 ul
JH

— Máteli cestu do místa a

jste-l- i znaveni zastavte se v ele-

gantně zařízeném hostinci krajana

Johna M Fixy Čís 1520 Dodge
ul kdež se budete moci posilniti

výborným Lempovým ležákem

aneb nejlepšími likéry víny a c

vším čím vám v hostinci prvé
třídy může býti poslouženo

jednou Johna M Fixu

buďte ujištěni že podruhé jinam

nepůjdete 32X3m

— Elegantně zařízený hostinec

na rohu 13 a William ul vlastní

chvalně známý krajan pan Ant

Franci Za nálevnou najdete vždy
úslužného Jindřicha Vávru jenž
s největší ochotou poslouží vám

řízným Schlitzovýin ležákemjakož
1 výbornými likéry nejlepšími

druhy vín a jemnými doutníky
Můžete být ujištěni že chutnati

vám bude vše co podá vám starý

známý váš Henry Zkuste to! 31

— Chvalněznámý a oblíbený

krajan pan Anton Křeček převzal
hostinec na sev konci viaduktu

16 ulice Každý kdo jest milov
níkem výtečného a řízného ležáku

Storz Brewing Co vařeného z

čisté a pramenité vody z nejlepší-h-o

ječmene a vyhlášeného českého

chmele nechť zastaví se v č 1601

na rohu 16 a Leavenworth ul u

vždy usmívajícího se a ochotného

krajana a národovce ANTONA

KŘEČKA který vás vždy milerád

nejen čerstvým mokem ale i vý

tečnými likéry a jemnými doutníky
obslouží 40— tf

— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte

říž ze chtějí výborně pobavili mě

li by navštíviti moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s z roh 15 a

William ul v němž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel

Chleborád Kromě toho poslou-

ží vám šaramantní Čárli nejlepší-
mi doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 32x331

— Kdo si chce pochutnali na

výtečném pivku "budějovickém'
nechť navštíví žoviálního Johna
Ondráčka v Národní síni roh 13

a William ul 2 1

— Ant Novák v čís 2422 již
16 ul zvětšuje podobizny a zho

tovuje rámy na obrazy Práce prvé

třídy a zaručená — Objednávky z

venkova vyřizují se rychle a správ
ně tf

— Osvěžující spánek způsobí

obydlí vyčištěné Hmyzobijcem z

Beránkovy lékárny po 20c 40011

— Sobotní pozvánková zábava

táboru Nebrasská Lípa č 183

Dřevařů Světových pořádaná v

síni Metzově vydařila se nad oče

kávání skvěle Členové připravili

pestrý program avšak ten nebyl

úplně proveden což ovšem zába
vě nebylo pranic na újmu Hlav

ním číslem programu byla řeč za

kladatele mohutného nyní spolku
Dřevařů Světa p J C Roota

Zajímavým byl pak zápas členů

čety táboru Seymour o předáctví
Zápas byl nanejvýš tuhý neboť

Členové Čety té dobře jsou vycvi
čeni Než přece čas od času ně

který člen byl nucen ze řady vy- -

stoupiti a tak se stalo že v řadě

konečně zbyl jediný pouze zápas
ník — J J Svoboda syn chval-

ně známého kloboučníka pFrant
Svobody — '

jenž prohlášen byl
vítězem Zábava byla srdečná a

nanejvýš přátelská a potrvala sko-

ro až do rána

Na lože upoután reumatismem

odloučen od práce a zábav života

toťcsud tisíců Není možno

slovy jak výtečné jest užití
Dra Richtera světoznámého An-k- er

Pain Expelleru proti těmto

útrapám Pouze 25c a 50c za

láhev
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—NEJVĚTŠÍ —

MASNY KRAMI

na 6 s Plerce allfl
mi kralaa ail

ÍFR KUNCL i
NejvětSl íetkf řeznický zívod

na Eut Hraně

Velké zísobv mua v£bo druha I
nzeoek laláma Šunek v co do +
obora vurtcjkfi tóhí — Koupíte +
sae íeTueji a muo lepai ja u ne-- j
koňo Jméno

Za cenu íabijiickoti 5fK)

$1500 jakoall $500

Dámské a dívřf aukDC do deitř ozdobe-
né nikolika vySlvínl a
e latinovými pásy Jakosti $125

100 tuelu damkkýcb županu z jemnébo
pliltna a ptikalu ozdobených
vySívínfm a vložkou 125 jak 45C

dámských oblckfi íliolovcných z

eerge-ovýc- -b jemných
a Jiných Htck vSečbny no-

vých střihu vicch nových barev luxy
prodávané v tomto rueelé až
za '000 po $374

Dva etoly dámských luknf parádních
cukni bcdviíbných sukni a buknl pro
deštivé dny ceny až do f lí)
za $4 90

Dámské pliíítí zhotovené z jemného
plátna velmi krásných vzorku
dokonalý Hřib i práce $125 za 5UC

HAYDEN BROS 16

účeli pro nás Čechy americké

velice významnému Často slýchá-

váme nářky (a přiznáváme dosti

oprávněné) Že v Omaze není

pořádáno dosti zábav ušlechtilých
Nuže teď naskýtá se českému

obecenstvu příležitost aby hojnou
návštěvou koncertu dali na jevo
že o ušlechtilé zábavy skutečně

také dbají a my ujišťujeme je že

"Lyra bude-- li návštěva hojná

postará se již o to aby častěji

koncerty pořádala a sice ve pro

spěch nějakého dobrého účele

Příště oznámíme celý program

— Krajané pozor! Známý a

oblíbený hostinec na 15té ulici

vedle "Creightonova Orpheum

vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dlouhc e--

tý sklepník v místě samém Hjsté
zajisté že přesvědčí se že obslu

ha u něho jest ta nejlepŠÍ neboť

každý s usměvavou tváří odchází

odtud spokojen Řízné pivko stá-

le na čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeňské a chutný zákusek

stále na ruce Přátelé a známí

zajisté že zastnví se u něho "na

jednu kdykoliv na cestě do mě-

sta kolem místnosti jeho se ubírá- -

ti budou tf

— Těžkou chorobou stížen jest

krajan Petr Kotyza známý český

expresák Před nějakým časem

se roznemohl avšak přátelé jeho
doufali že se v brzku zase pozdra
ví Než přátelé Kotyzovi se kla-

mali neboť stav jeho horší se ne

ustále a jsou vážné obavy před
tím nejhorším
— 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

usmívavé tváře starých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho

stinci jich zastavil se jednou ten

přijde podruhé zase aeboť nikde
se mu nedostane lepšího 'štoíu'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
zbožívtrhu neboť Sloup a Kruml

žádný "šmejd" nekoupí 23x4

— Letošní slavnost zdobení

hrobů" na Českém hřbitově hojně

byla navštívena Koste kvapem
tato česká osada mrtvých a tu

není divu že každým rokem v

den zdobení hrobů větší počet

krajanů putuje na hřbitov aby
zde ozdobili vonným kvítím rovy

pod nimiž miláčkové jejich dři

mají sen věčný Jako každoroč

ně tak 1 letos Sokolové Rytíři

Pytbia a Dřevaři Světa položili
věnce a kytice na hroby zesnu

lých svých bratří O zdar dojem
né slavnosti té získal si největší
zásluhu Tábor Columbus čís 69

W O W: jenž za přiměřených
obřadů a písní spolkových odhalil

několik pomníků nedávno zemře

lých členů Výborná řeč Rev Do

biáŠe o významu slavnosti zdobení
hrobů dojala mocně všechny pří-

tomné

— Všeobecně známý hostinec

Bartošův převzal v minulých
dnech do správy své zase Bartoš
a sice Václav BartoS jenž míst-

nost svou nanejvýš elegantně zno-

va 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 sítí jak pro schůze tak í

pro různé zábavy za nej výhodněj-
ších podmínek Navštivte svého

starého známého Václava Bar-

toše

— Již příští nedělí dne 8červ-n- a

večer uspořádá cvičícf odbor
Těl Jed Sokol veřejné cvičení

Již déle tomu co neviděli jsme
bujaré Sokolíky naše na veřejném
cviření a proto doufáme ie kra-

jané naši a zvláště příznivci Těl

Jed Sokol dostaví se v neděli
večer v přehojném počtu do So-

kolovny aby se podívali na ladné

výkony našich Sokolíků kteříž zá-

vodit! budou o palmu vítězství na
státních závodech v Plattsmouth

Ví

Ui

' ci Výsledek této není nám znám

avšak doufáme že se malý pa-

cient šťastně uzdraví i
MILTON EOGERS

& SONS CO
Kde s jakosti

se
ti jp i II 'Si "T3 1 B 1

"
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Důležité pro čtenáře tohoto listu

Benncttův letní katalog právě vyšel tiskem Jest
bohatě illustrován a má nejvyŠší možnou cenu pro

každého měšťáka i venkovana jenž se rád udržuje na

úrovni t nejlepším Naše nesmírné zásoby spolehli-

vého zboží zastoupeny jsou v něm tak úplně jak jen

to možno v kterémkoliv obchodním katalogu Přeje-

me si abyste měli po jednom výtisku Dostane se

vám ho ÚPLNĚ ZDARMA Žádný poplatek vůbec

—ani ne za poštovné Zašleme bo poštou DARMO

Adressa -- K22I W

Quick Mcal and RcliaM

gasolinová a modroplamenná olejová kam

Jsme jediní jednatelé pro tato proslalá kamna a ru

ííme že jsou nejlepší nejbezpečněji a nejúspornejší

Proaávjjí se od $219 nahoru
Máme kamna všech velkostí a slohu za zvláště nízké

— Včera odpoledne potěšeni

jsme byli návštěvou p F VaBka

z Aurora Neb Přivezl do trhu
náklad hovězího dobytka a byl s

prodeji úplně spokojen Pan
Vaněk usadil se v Hamilton okre-

su před třiceti lety a jsa zkušeným
a přičinlivým rolníkem domohl se

slušného majetku Sdělil s námi

že osení v krajině tamní jest ve

výborném stavu a že jest oprávně-

ná naděje na hojnou úrodu

—- Kouříte rádi dobrý doutník?

Jestli ano tož zastavte se u Vác
Dušátka 1248 již 13 ul a požá-

dejte o "My besť' Při tom mů-

žete si vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko

hojnou zásobu jakož i tabák kuř-lav- ý

šíiupavý a žvýkavý 27 —

— Ve vářném nebezpečí ocitli

se včera dopoledne krajané Jos
Krejčí a Fr Rajtera Pan Krejčí

majitel pohrobnického závodu na

již 13 ul opravuje domek svůj
na 30 a Erskin ul a opravné
práce ty svěřil zručnému řemeslní-

ku p F Rajterovi Vylezli oba

na střechu aby přibližně odhadli

kolik bude asi třeba objednati šin-

dele když tu pojednou zlomilo se

pod nimi prkno a oba sřítili se

dolů Pan Krejčí padl nešťastnou

náhodou zády na kůl a bolestně

se zranil Pan Rajtera zranil se

lehce na hlavě a na loktí a vzpa-

matovav se poněkud z leknutí

pokračoval klidně v další práci

— TčL Jed Sokol chystá se k

výletu do některé české osady

Výbor sestávající ze Sokolů Bob

Bartoše Jos Kalčíka a Ant No-

váka má na starosti vyhlédnutí
vhodného místa výletního a za tou

příčinou navštívil již některé osa-

dy české V pondělí vrátili se

Sokolíci z Wilber avšak výsledek

návštěvy své dosud nám neozná-

mili Učiní prý tak co nejdříve

1G a Ilarney ul Omaha XcU

Abyste katalog jistě obdrželi dopište i proíl ihned pod

výše udanou adresou

ceny Kamna prodávají se tíž na splátky

14 a Farnam ul Omaha
UMU}

MWollstein&Co
prodá vám gallon

dobrého claretu za 65c

Přineste vlastní svfij plucar a bude vás ttátí pouze čoc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 ul Omaha Neb

- Iil£-iiil- i- iv ilbnvii
CáPOÚÍDÍ

Drtř FlBíep TiW í 3380 1 0 F

y nedéli dne 15 června 1U02

y zahráli a síni p Franka fa 20 a S ol„ v So Omaze

Začátek ve 2 hod odpoledne
VÍBOR

Vstupné 25c

S óctou Jtve

Pfedplafle se na Pokrok Západu $1 ročně yinnn)nniiiiiiiimw--


