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§ iu ® OMAHA : $ § ni aby v tomto ot chodi ii učinili

)Ůj hlavni un ta dobu stého

pobytu v Omare My mime na

piodfj tvlálie pU4 otUky tě
p Frank J Kalpar Týl te tvé I5 Z cilovlnřného tcvtotitČťskym vollíňm v Omite a

South Omaict cbvályhodué veřejné čiunoiti jeit jen ných worttrd littk ktué r
přilil dobře mám a není ho proto rovnají kařdym oblekům přediva

ným vc mihli ta 11150 Nl
V pilek dne 7 Ifjoa odbývány třeba tvtáltA odporucovati Není

budou re publikámké předvolby pochybnosti ! t Inmntn írakmn
uiirky ta ř jo jou ihotovenyv oichl chvalní známý ni! krajin kandidátu dostanete nedílné pod t francouzských weroted t čr

Frank J Fitle uchází se o nomi
ných tibrtů a pravidelni jich cenapory českých voličů

Vedle přítele Fitla odporučuje jest J15 ai JiH Ncohyčtjné Uce
naci ristupce do státní Ir gUlatury
Fan l" itle jest veliké včtŠině fe me vřele váženým českým voličům nabízíme v nalem svrchnlkovém
ských občanů znám jako horlivý Charlese Fieldse redaktora časo oddělení a každý svrchník

piu "Protector" jen! zastupuje Openheimova skladu ttO( oyni jen
záimv státního SDolku obchodníků

Oznámení úmrtí a díkůvzdání !

Nemámím Klpm ikl(Vnl Ulalini im tl4lftm a mírným
truc hlUoa iířt h nál viwicní mllrtvaný rottll otfl a tchin

p krítkd tirmorl ncdproinmi amrtt a rm)innho kruhu nalcho vjrván byl
vofltruk In S0 f( a v nolMI tn 3 Iljna n 9 ht olp hojnho
laitnitvt přítřl a aoámírti pohtlwn lyl ia NárMnl hHtilcv-l)r- hý nll
Zuuu! iim!íI do v r ♦ ?oll n Morav l Amrrik y a tr do

UUiai MUutioal přnl tfi roky
Jct milou pňvlnnmit nalí vr1átt iJřeljM il(ky rm hn kteMI

nám v dohft nunoíl amrtl dralhu nalphrt aemulho Jakkoliv vypomo

ttlla vřlik liolnátrmtrnltlRnalill ZrMMot tlfky nala platí Táboru
Kolumbu í fi WOW a 1'oilp Hokol T)r 6 1 ku ktrmIlo ipolkfim

drah nál tcioulý nálelcl ra vykonání spolkových obřadft v domí amutku
a na hřbitově ta ikvoitné vřnes a ta hojná nlsMnřui pohřbu HinjaS
vřelé diky nao náloíl p F J Kutíkovi ta dojamnl lova rtířcby v doml-amutk- u

a Přvfrkmu iboru od fUdil KlIHka nmyilovna č ?? ZČDJ ta
tapínl dojemná p(nň rovnř v dom8 imutku Dtlo díkujemo arileřnc pp
A Scrpánovi Fr 1'íchMovl act rotin5 V Voj vody ta oíetřování draké
ho mnulťho v dobS Jeho nemoci KovnfJS dikuemo ardcf nS vSom dáreftm

píckráiných vřneft a kytic a alce: Česko rakouakin vystouiilým vojínům
čnikým I ubcrukym apoludflntkum atavírny p Fred A Schaeřcrovíftádu

Eliika Přemytlovno č 77 ZČ1U Sboru Vlastislava č 29 JČD Todp
bokolkám Tyri č I Victor IJantiball klubu ct rodinám M Votary Fr

Swobody Ant Bílka L-- o IJroclía J Schuosslsra Fr Pěchoty V VeJ-vo- dy

Fr Janáka Jog KoSfáln J a lt Davida a sIC Anelce Pyínd nik

p Jos KrcJCÍ nechť pfijtno díky nalo ta vzorné vyplavení
pohřbu Na konec dCkuJemu co nejvřeleji vSem tím pfátel&ma známým
ktefii v počtu tak hojném drahého zcinuldho naKcho k poslednímu odpo-

činku doprovodili ĎuďteZ uJIStCnl vSichnl že projevy upřímného přátel-

ství Vašeho nevymizí nikdy z vdčéných mysli našich Ještě Jednou vřelá

díky všemi

JOSEFINA MOUČKA truthlUl vdova

Jan Vilém Ltonard synové Josefina Janák dcera

j Jan Janák zeť
Omaha Neb 4 října 1004

I5 a J750 ačkoli mají cenu až
lihovinami a hostinských čle

pracovník na poli národního naše
ho života v Nebra?ce aeboť nále-

ží k ZČDJ k rádu Hvízdá Svo-

body č 45 dilek Sokolu k unii
klerků ČV250 k Dřevařom Svít

I1800
nové všeobecně uznávají schopno
sti j ho které se jeví v Časopise

tiUARAYTEE ( IOTIUNd ( 0

1519—1521 Dougias ul

VYPRODÁ Sli za výhodných
jim po mnoho roků ji řízeném aa k radu starobylých dfinikO on

získal si také značné zásluhy o

českou Školu south-omažsko- u a o
právě proto se zasazují o to aby

podmínek hostinec v Omaze na
Fields dostal nominaci by zájmy

lézající se na místě velmi výhodzvěčnění jména nesmrtelného na liberálních mužů byly v zákono
šeho učence Jungmanna na jedné dárně schopným zástapcem háje

ném v jehož okolí jest mnoho
Čechů usazeno Obchod jde velmi

ny Hlavně čeští hostinští jichž
vliv je značný by měli pro zvole
ní Fieldse pracovati jako jeden

dobře a jedině z ohledů zdravot-

ních se vyprodává Bližší bude
ochotně sděleno v administraci

"Pok Západu'' Omaha Neb 5
muž

Starý omažskv" občan Tohn F
—ŘEZNICKÉHO DĚLNÍKA

0 &

Behm jenž je znám většině Ce
HLEDÁ Josef Vopálka řezník achů se uchází o nominaci korní

sařeaspoléhá na podporu českých
voličů Týž sloužil v severní

a uzenář na 5 a William ulici

Týž musí býti zručný ve svém
oboru jak v uzenářství tak i v

řeznictví Plat dobrý Stálá prá
1armádě od r 1861 do 1866 a po oaaaitssvém usazení v Omaze zabýval se

ce (10stěhováním domů kterýžto ob

PŘIJME SE ihned slušná služchod po něm později převzal náš
ka jež se vyzná ve všech pracíchnešťastně zahynulý krajan Kment

Behm odevzdal svůj první hlas domácích Slušný plat stálé místo

Hlaste se v Č 3005 Pacific ulicepro nesmrtelného Lincolna a od
Omaha ' 10—té doby po celých 48 roků co dlí

v Omaze pomáhal k vítězství — Výborná pověsť české ho

Vyslovení soustrastí!

Našemu milému spolupracovníku

tivu tltsAkoiti
a jeho spaoilomysloé choti vyslovujeme mrtí jeho

rep straně

Krajanům našim poznovu kla
spody "u SSupce" pronikla i do
vzdálené vlasti staré a žoviální
hostinští Franci a Vávra mají zdeme na srdce aby si zaopatřili

občanské listy dokud mají ještě toho velikou radost V Omaze ví

čas před 8 říjnem jinak by ne iž každý že v hospodě "u ŠQup
naSímohli podíleti se na příštím boji

tchána potažmo otce pana JANA MOUČKY

nejhlubší a nejupřímnčjŠÍ soustrasť
ce" možno so poi-ilnit-i nejen vý

borným ležákem z proslulého pi-

vovaru Schlitzova barvy červené

volebním

Letos i voliči budou mocí vy Pcrson1l Pokroku Západučerné ale 1 jinými nápoji říznějbrati pokud se týče kandidáta pro
šími sorty té nejlepší Vedle tohoářad komisaře- - ledním z těchto

ze Školních budov v So Omaze a

tato jeho chvályhodná činnost
měla by mu zajistiti v předvol-
bách podporu všech upřímných
Čechů a my jsme přesvědčení Že

se mu ji dostane Jest v našem

zájmu aby Česká Omaha a So
Omaha byla v zákonodárně repre
sentována Čechem a Fitle nás tam
bude representovati ku cti české-
ho jména o tom každý kdo ho
osobně zná jest pevně přesvědřeft
Jest tedy nejen občanskou ale i

českou povinností aby každý
český republikán věnoval v den

předvoleb chvílí svého Času pro
Fitla a zároveň přispěl mu svým
vlivem í v kruzích jinonárodovco
Nuže heslem vaším budiž v den

předvoleb: Fitle a vítězství!
I české obchodní kruhy najímají

se o kandidaturu p Fitla a zvlášt-

ní výbor sestávající z pp Bohu-

mila Horáčka Johna Hoffmana a

Leo J Hurta jej v obchodních
kruzích ásilovně fedruje

Předvolby tyto poskytují také
nám Čechám příležitost k odvetě

již by neměl Žádoý český volič

zanedbati Pověstný nástroj kor

porací a ČechoŽrout } H Van
Dusen ze So Omahy který ve

státní konvencí Čechy pohanil
uchází se o nominaci pro úřad

státního senátora Nuže ukažte
mu - že Čechové za každé spro-sťáct-

dovedou dát nafoukancům
odvetu Vedle VanDusena uchází
se ještě o nominaci za senátora
Chas L Saunders a za členy legi-slatur- y

F IV Koeíttr W B Ten

Eyck a Petr Mangold kteří před
dvěma roky zradili důvěru voličů
v legíslatuře zastupujíce tam kor-

porace místo občanů jež je tam

vyslali A konečně také li B
Howell který prosazeným v legí-

slatuře zákonem uvalil na Omahu

zbytečné vydáni několika tisíců
dollarů ročně jen proto aby si za-

jistil tučné místo vodárenského
komisaře chce sí v předvolbách
tučné toto místo pojistili Mějte
tedy v paměti tyto Škodné občan-

ských vašich zájmů a potírejte je
bez milosrdenství

O toto místo vodárenského ko

jest také p- - Fred Bruniog jehož po celý den chutný zákusek a

notná porce humoru také za něco

stojí Krajané z venkova učiní
většina českých občanů dobře zná

jako řádného nuže a z té příčiny
dobře když za pobytu svého vspoléhá on na jich podporu mmi urirn T

VELKOOBCHOD LIHOVINAMI
kyze Český JJJňLU" 1Prbti-kandidát-

em proti pověst
Omaze navštíví hoapodu "u SSup-ce- ''

roh 13 a William ul ijxoému Van Dusenovi jest pan LU v Omaze vlastní hostinský
LUN C GIBSON načež zvláště — Zajisté jednou z nejzdafilej- -

Frank SemeradJupozorCujeme naše krajany v O

maze a So Omaze Nuže spěšte
v den předvoleb všichni pod pra
por Gibsonův a uČiSte Van Duse
na politickou mrtvolou

fiích zábav českých bude onen
cvičící čety Táboru Nebrasská Lí-

pa t 183 WOW Ples ten pořá-

dán bude 5 listopadu v Metzově
síni a zábavní výbor koná k němu

ty nejrozsáhlejší přípravy a zajistil
si k němu známou výbornou Kor

roh IC a William ul
Na ikladfi velké zásoby různých proslulých "Kentucky'' kořalek

Vyteřná Korbelová sladká 1 kyselí vína — Trincrovo léčivé hořké víno
Hneb Korbelovo 75c láhev Mimo Metz&v ležák Jediná hostinec kde ae
řenule nravé imnortované nlzRiiké

Objednávkám věnuje bo zvláštní pozornost 6tř
iskovu hudbu Milovníci srdečné

příjemné zábavy by si měli dát
tuto zábavu na kalendář aby na
ní nezpomenuli

— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte- -

O české ty posvícení

radostný ty svátku
v srdci každého z nái nechalV
veselou památku
Památku tu obnoví v nás

ten Sokol náS jarý
šestnáctého tam spěchejte
kde kdo mladý starý

by zažili jste ve štěstí
na několik okamžení
v Sokolovně pravé české
Havelské to posvícení

— Velké oblibě učeskýcb ho- -

íž se chtějí výborně pobaviti mě- -

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

Mm d Pratt
kandidát pro ářad

okresního návladního

odporučuje se k předvol-
bám y října váženým re

William ulf v němž vévodí zná

I
J 1k

mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho ooslou- -

ží vám iaramantní Čárlí nejlepší-m- i

doutníky likéry jakož i chut
spodyněk těší se výborné zboží
českého řezníka Chas J Passicka

jehož obchod nalézá se na 10 a
misaře uchází se náš spoluobčan

ným zákuskem 30— tí

publikánským českem vo- -
od ntitttttuxsAtiitiiitiut HCom

tiHortvetí lest trittini nroll
SRDEČNÉ

BOLESTI V KYGLiGI

blahopřání k fcfiatkuS
-- sr S VOLTii PRO

telení 1 zádech rheumatismu a!d

DRA RICHTERA ivétoznémj

"KOTVOVÝ"
pana

WILLIAMA VAŠAKA
Z Milelnou
? MARTt vaNtfinrnvriTTPAIN EXFELLER

Prurý jtm ochrannou cnlmkoi " Kot --a"
Jedno c noiiZZíííaýcBrMkaňttjPcL rytv&ASšhl:

Baocroítul A není také divul

VŽdyt u mistra Passicka dostanou

nejen vždy čerstvé maso všeho
druhu ale i výtečné zboží uzenář
ské u velkém výběru Hospodyň
ka která koupila v obchodě tom

jednou nepůjde podruhé jinam za
nic na světě Zkuste tol 51113

Tam u Franka Semtráda
o tom není žádná váda

plzefiské je jako křen

proto všichni spěšte jen
kdo na božském tom nápoji
chcete scbladít ŽízeB svoji
Tam najdete k vaší chuti

dobré lunče k zakousnutí
kdo k slavnosti Aksarbena
do Omahy přijedeš
ten na Franka Semeráda
ať jen nezapomeneš!
Na 16 a William ulici

NewrorkZ4dubnal8$9
Dra RíeKteraOTVOVn

W SLABAUGH
kandidáta pro úřad

okresního právníka
Předvolby dne 7 října od 12 do 7 hodin večer

PAINWELLER CO lédvyéroitřédek erotl bolo- -

odbývanému ve středu dne 2H

t&H 1804 v Kttollckém Chrámu
v South Omaze

Pro ivobodii jako Sokol
Ty Jít bratře vždycky plál
az konečné Amor Tobé
lánky iíp do lnice vklál
Gratululem a( Utřitl má
vmanželitTÍtvém pevo vznik
a za rok ať z ntbo zkveta
budoucí TyrSák— Bokolík

tím Yi£4jLh4mrhýi

LSÍmSw iq

25C m BOc a víech MkáVnlIítt nebpi llrmi
F Ad Jtkhter Co 21 i Pra rl !few lort l

36 ZLATÝCH AS VTZIiAMcHAf1 1%
Bratří od Fodp Sokola Tyrš 1 1 g
Omaha Neb 4 října 1904 S

Odpanďen vipifkojutmi lékaři
Vtlkn i tnnloMaimtky
aucnovmmi aru

Předplaťte se na Pokrok pouze $1 ročnůmririTTYTrrrrrriTrrrm i


