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— lioteiUdu i nenahraditelnou
ilrátou postižen byl vAlený" kraan
nál pan Jan Kraus h tcui v čísle
1716 til 8 ul neboť v lobúlu

iczijici 11a miste velmi vjnod-u6-
o

jilnf it Na skladě mi
ném v jchol okolí jest mnoho velký výbřr pěkných dýmek Ipi- -

v 3:45 hoj oJpol nelítostnou ucenu ussicno uDcnoa jje velmi Jek importovaných tslutřrrk
mni tbaven byl drahé svt choti aoore a jejme t ohledů zdravot- -

jako! I velké ziioby tabimi kutla
nich se vyprodivl UliŽIÍ bude včho Ifluoavého a Žvťkavého

která po dlouhých 37 roka byli
ochotně sdíleno v administraci Doutnfkvtnu viuy tou nejvcttí útěchou —

Paní Aaoa Krauová byla nemoc
nou po více jil měsíců a ač mánie

"Pok Západu" Omaha Neb 3 kaídé solidní místnosti t(
— ran ťetr Mitza navrátil sel — Naíe katolická osada se huJ

Pravíme vim důraině I o ncitivi míita kde molno vám

koupili nové podzimní obleky pro mule rovnající se tímto po
f to on Opravdu nmiolnn vím kfnpit{ jim f?m fa míoé
nel #1350 al ftj Koupili jsme 800 obleků od pfcdoiho
nw yorského hotovitele ta cenu kterou nezdilo se mu při-

jmout! Nel uznal íc zisoby 800 obleků nelze se velmi zhusta
zbaviti jedinou prodeji ježto jest pouze obmezený počet kupců
v zemi jil by mohli odhodlat! se k takové nákoupi v lézooě
tak pokročilé Přijdcte-l- i si prohlédnout tyto obleky řeknete
ie jsou těch nejíeBoějŠích střihů jaké jste tento podzim viděli

—jest v nich jakási neurčitá výlučnost jel so bude zamlouvat!

tomu kdo se rád vkusně oblékl a jenž se naučil vážit! s! latů

jel jsou dobré— všechny zhotovené z nejnovějŠIch vzorků po-

užívaných zakázkovými krejčími

- — — — — —její ty nejlepší lékaře k loží jejímu
povolal tu přece vzdor veškeré vpAtek do svého domova z Hot InvSnit v nedlouhé době avtfm orra

bprings S D kamŽ k léčeni Ueným kostelem sv Václava Stroppéči likefni vnitřní choroba trpi
prejminuiou soootu se oaeDrai bude zhotoven z mačkaného finitelku v náruč smrti vehnala Ze
ustavičné měnící se tamní počasí rovsoébo Dlechu a zdě chrámusnuli narodila se dne 26 Července
škodlivě působilo na p Málzu a budou skvostoě barvenv abv tvor 1852 v MalloS u Kutné Horv
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se za pana Jana Krause s nímž
Žila Šťastný život Manželství to i n 1 ivnnniiv 11 um 1 7iiiirn nn

Vaníčkovou a už je nepustil až sem ze zprávy že slč KůŽcnapožehnáno bylo jedním dítkem
které však k velkému zármutku když je spojil poutem manželství

jež byla před nedávnem operována
rodičů v útlém věku zemřelo

ve středu odp v katolickém chrá-

mu v So Omaze Nechť mladí
na zánět slepého střeva jest již
téměř úplně uzdravena Pokrok Západu Bept 28 1904ronreD zesnuté oaoyvan Dyi v

úterý ve 2 bod odpol za hojného
manželé přijmou vroucí naše bia

— Nejstarším a proto také nejhopřánílúčastenství přátel a známých
oblíbenějším hostincem v české

Výborná povčsť České hodomu smutku na Cesko-Národ- ní

Praze jest bez odporu hostinec
spody "u SSupce" pronikla i dohřbitov Z úcty k zesnulé sestře ut u: ci

staré a žoviální 7 F Ju' ťť"aWUťCHI
Nejlepší hodnotavzdálené vlasti

hostinští Franci Vyklál dámskýcha Vávra maií r iviuraicra na ronu 14 a willíam mužského šat
ofclekS plážťStoho velikou radost V Omazc ví Istva Pošlete si

ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam jJSinj 'atd jemuž neníjiž každý že v hospodě "u ŠBup pro naše

nové katalogy
četnou společnost a za nálevoou rovno na západěce možno se posilniti neien v v"

HKIelillvý olichod
borným ležákem z proslulého pi

usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v hovovaru Schlitzova barvy Červené

Nahlédnete do pravého místa :i černé ale i jinými nápoji řízněj- -
$t™1 jich zastavil se jednou ten

lim i sortv tfi neilonSf Vpu PJM podruhé zase neboť nikde

do celv den fh„tnJ riu Be mu nedostane lepšího 'Étoíu'an

dostavily se k pohřbu v plném
počtu členkyně Máje "Martha"'
Čís 10 W C k němuž náležela
dále Čtyřčlenný výbor táboru Co

lumbus jehož pan Kraus jest
váženým konsulem čestnou stráž
u rakve tvořila uniformovaná Četa

táboru Nebrasská Lípači83WVV
Pohřební obřady konány byly dle
rituálu Woodmen Circle Nad
krásně věnci a kyticemi ozdobenou
rakví a tělesnými pozůstatky ze-

snulé své sestry zapěly členkyně
dvě dojemné pohřební písně Po

ukončených obřadech když ještě
jednou všichni účastnící pohledem
se zesnulou naposledy se fozlou
čilí vložena rakev do vozu načež
v průvodu nastoupena cesta na
hřbitov kdež po nanejvýše tkli- -

notná porce humoru také za něco 0h°tiějlí obilahy Při hojném

stojí Krajané z venkova učiní odbytu nemůže býti jinak než že

dobře kdvž za oobvtu avého v " cePu leBl "ae cer8lvy ""X
Omaze navštíví hoapodu "u Sfiup- -

le24ka co 8e V" 1kérů a

doutníků tu dostanete to nejlepšce roh 13 a William ul vjx zboží v trhu neboť Slouo a Krnm

Přejete li si nalézt! právě to co hledáte

Haydenův velký obchod

jest největším západním střediskem lácí

"NejvětŠÍ zásoby jakost nejnižší
cena jsouce spojeny Činí náš obchod

místem všech míst pro
úsporné nakupování

rit© si pro naftě asvlaAtni katalogy
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Četní přátelé nemocného připojují ?bčanský list neměli by váhat! si

se k prosbám rodiny aby zákeř Za0pÍířÍi ?ředf °y°éil}mí vo1

nou nemocí nebvl sklácen do hro- - W"J" pojene jesivyen obřadech spuštěna rakev s

tělesnými pozůstatky zesnulé paní bu a my douíámeže se mu oodaří QCPatrné P0'J" 50c' 0kdo
m 1 i _ V I _ _ r

Uniati nemoc U P"'o nemei opomenouu stati sedo hrobu — K pohřbu dostavila
občanem Spojených Států a podílůžkose také nejstarŠÍ sestra zesnulé pí

B Procházková z Peoria 111 : letí se na příštím volebním boji— V jaře svého mládí vyrvána

'Tamatujto It zaruřujome vám uspokojení nebo vrátímo vám poníže''

čtyři včasné zvláštnosti
Úplný odbor zimního spodního prádla z

Boston Storo a Lovensonovy zásoby

— V pondělí večer zemřela píbyla neúprosnou smrií z kruhů
svých příbuzných slč Anna Hlád

paní Ailarrová její neteř rovněž
z Peoria Před šesti měsíci mnohdy
obsloužila nemocnou družku svou

pí Nejepínskou a nyní spí podle

Margareta Druniogová manželka

p Henry Bruninga po delíí jižková jejíž pohřeb odbýván byl na
nemoci Zesnulá paní byla 72Cesko-Národ- ní híbitov v pátekní již věčný sen Hojné účastenstv rozděleny na 4 velké hromady za ceny kteréž zaručují rychlý odbytroky stará a v Omaze bydlela přesdne 23 záfí odpoledne Zesnulá

při pohřbu jest důkazem jaké 40 rokůnarodila se před 21 rokem v Tisu
Dámské a dčtské Unionkraj čáslavský a pro svou milou — Obětí nesvědomitosti stal se

lásce se zesnulá těšila a jaké váž
nosti požívá její choť jemuž vy _ — 1 t_l _a__ v „v mé rl i m t jv m

povánu oyiavseoDecne cienacenoz oas spoiuoDcan p ti l urck za
důkazem bylo to četné účastenství městnaný kamenickou firmou Nebslovujeme v těžké době zármutku obleky

vesty zimní ceny až

29c
a ty krásné květinové dary které raska Stone Cut Co Týž vynalezl

Kalhoty a

75c oblek
nejupřímnější naši soustrasti

— Není dobře člověku býti sa byly zesnulé na rakev položeny I autonratický spojovač k železnič
POmotnému pomyslil si pan Petr v uome smutku zapěl dámský pě-- 1 nim kárám a vymočení patentu

Mužské spodní prádlo

Košile a podvléčky pěkné v!oné
ceny $t 25 oblek - řj

'

zvláště nyní po I OL

Mužské vlnéné spodní
prádlo

Obrovská řada neúplných zásob

ceny až i 50 výběr ES~rt
oblek po CVW

Johánek spolumajitel krásně za vecký sbor pod řízením paní Tau svěřil hrmě Howard J Cowgill
Mužské těžké vlněné kořízeného hostince na 141 Willíam chenové krásný smuteční sbor a za práci tu zaplatil předem

ul a proto se rozhodnul již příští p A Kofisko přednesl dojímavou J50 Pan Turek podepsal potřeb silo a podvlééky
pondělí změuiti mládenecký svůj feč při níž nezůstalo ani jediné nó listiny k zaslání do Waahing Košile dvojitými předky a zad- -
stav a za družku k Životní své

ky pravidelné $1 50 OQmpouti zvolil si spanilomyslnou slč
hodnoty po OW

oko suché Tato účast ze všech toou dne 22 úoora a čekal stále
stran zajisté zmírnila bol rodičů na vyřízení své žádosti když však

záhy zesnulé dívky a její příbuz- - po tolika měsících neobdržel žádné
ných jimž vyslovujeme y jich zá- - zprávy tu odebral se do úřadovny

Marii Lísou Sfiatek odbýván bude
v chrámu sv Václava a my mla

dému našemu příteli přejeme aby rmutku Hlubokou soustrasti ICowgillovy 1 p Kašparem a tam HAYOEN BROS 16 a Dodge ul Omahav manželském přístavu nalezl vře — Velké oblibě u česktfcb ho- - k vélDU velikému překvapení
co 11 přeje aDodvnřk tm ip v5hřmí h tbledal že žádost ebo ani do

českého řezníka Chas Passicka Washingtonu zaslána nebyla -
od jeboŽ obchod nalézá se na 10 a

4 0 lure vymai 11 l"twy
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ka která koupila 1 obchodě tom Na ples naších TyrSáko
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stále

ruče
na čepn Chutný zákusek vždy po
Vzorná obsluha jimi

jednou nepůjde podruhé jinam za všude známých pašáků
nic na světě Zkuste to! uoii nechť se každý již dnes chystáTntrf im § echraaooa tnámhoa " Kot rs" ar r

- Pan Wíll VaŠák vykoupilfeSao g uetžkUifab lfk£flijcLry%r6lítnT neboť to jest pravda jistá
že v něm Čechům nastává

nejkrásněji! zábava
New York OérveneeBTA před týdnem střížní obchod od

paní Marie Bártové (dříve slečny
Hic faprfétí Ort Ricmr
jtblmrPM CXFLLtR

rodina v pnpsdach boleť- - Ulili! XJllll!bvačinové a nyní aby vyklidil — V Auditorium která jest XJllli!
v zádech BiurataiiashM staré zásoby tu je bude vyprodá

vati za ceny neobvčeioě nízké
nejkrásnější budovou zábavní v

Omaze zahájena byla v těchto
btčje tak získati místa pro zboží dnech výstava koní do níž přivé
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upme nove jenoz oDjeanat velice zeno byio množství siechticQ z

Xfižete uspořltl penlíz když st koapíte na zimu zánolm oblí u
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kterýž má na akladg ncilepSÍ uhlí víeho druhu a Jenž ruří vám ca to že
ceny dolů nepojdou nýbrž ipíée 2e co ne r Ida vitou pnou

Za dobrou a poetlron tábu Jakož I brzkou dodárka ne ručí

rA4BlelilrtoIlFřrlIBwior— __ r ř__r

zásoby Poněvadž bude mít asi I kofiské racy Výstava těší se velí36 ZUHCH n'A vyznamenaní
Odporttfrn tynfldfirtmi Irknřl plné ruce práce tu si patrně píHké návštěvě a pro nedostatek mí

VtUut i fiuUutfJlarníky
aucrvrrmlmi ala viai parmerau o cemz se zmi-ist- a zmíníme se o ni obšírněji v

sujeme na jiném místě příštím čísle


