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fliijnvtt ni gromttí obchod jrjl

Novinky i Wihoo Wcston
Morse niuffi okolí

JrMli Ittot tepnMiká'ié ncdolm

don domokrnickou baltu v okrrin

nemoc Di Ifilan let clid tíilur- - idtrnfi vrdou thvalnl rnáml kra

jan CIILUnOKAl) a KAUT

SK v Č tm lilnl 11 ul Na

V4 frtft ni lio iprávé neoirhli
- Jit válený n vlrobecnt ctí trn
poluobfn nit vjrván tiyi n

rtptomou imitf i niJclio itfcJti i
Stiindrra tak ji rdobuJoti nikdyaklalS mají vrlké titoby vidy
Ačkoli črltl občané v tomto okrčerstvé Krotí rio a ů nrjlrpW juko

i lana tvé rodiny Dokonil vo ti jakol i vlttijakd importované m jiou nřjmocnřjllm činitelem tu

j populiatl vo své konvencí ve
lahůdky Kdo u nich koupil jed
nou pHjde podruhé tne neboť Wtboo odbývané odbyli jako ma

lé itdé tumlem John llirry uokUf ví Ic nikde levnčji tak do
minoval J' ) Vlasáka mladéhoUau grouril nekoupí a není protc

divu le jejich obchod třM ae tak oblíbeného obchoilnlka a rraguc
ta čekance do Irgitlatury ale do

Irgiti si patrně mysleli Žo dobři
velké pllrni jak krajanů tak

jinonárodovco Za vzornou ob
čil čecháčkové když se jim dásluhu ručí Chleborád a Kautký
jfdna nastaví tvář aby dostali

druhou a tak nominovali do Itgí— NejstarŠítn a proto také nej

v

Cesií spoluobčané !

Nozapoinonío v přcMlvolbáclt dno

7 říjini na vasolio starého ()HíoIo

Franka S Kašpara

který so uchází o ňřml vodiircn-skóh- o

komisaře
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Lultin C Gibsoti
který uchází se o úřad státního senátora

Yolte pro néj a tak porazíte Van Dusen-- a

Třetí kandidát Henry C Murphy iest vo-

lavka Van Dusenova nepomáhejte hlasová-

ním pro něho k vítězství Van Dušena

slatury La Chappclla z Ashland aoblíbenějším hostincem v České

Moycra z Hichland Jak to s těmi

kandidáty dopadne to uvidíme
Prazo jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlem na rohu 14 a VVilliam

ul Přijďte do útulného hostince

8 listopadu OM v okresu Saun

dera jistě okážou těm chlapíkům
že my ai u nás v Nebruace nedá

me líbit zlovolné odstrkování
toho kdykoliv vždy najdete tam

Četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře 6tarých známých Dvacátá výroční hospodářská

výstava v okresu Saundera odbýpp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil se jednou ten vána byla minulého týdne ve

Wahoo a sice ve středu ve čtvrpřijae podruhé zase neboť nikde

ctvtuk dne 99 titf v neděli dne

i Hjoa o a hod odpol byl po-M-
Uu

vtUUho ú'ktMintv( pil
id iUmMi kur: fii:i i

doprovodit! k poxlrdnfmu odpo
řinku Zesnulý nirodil e r 1856
vé Zvol! na Moravo a pted at
roky te přistěhoval do Amrriky
Dojemného pohfbu 10 lúiislnili
fodp Sokol Tyrl É I Tábor
Columbui í 69 WOW k nimi

pin Moučka náleífl a cvitfct Itt
Tiboru Mcbraiaká Upa í 183
VV O W pod velením pana
L Chleboráda Na rakev polože-

ny byly nádherné vénce a po pro
tttěné řeči p Kutákovfi při níž
"mnohé oko zaslzelo zapěl pčvěcký
sbor od Elišky Přemyslovny pod
řízením pí Tauchenové dojemné
p'8o6 Toto veliké účastenství a

ta sympatie všeobecně rodině pro
jevovaoá zajisté Že poněkud zmír-

nila bol nad velikou ztrátou jež ji
stihla Vážené této rodině vyslo-

vujeme také naši upřímnou sou-

strast
— Elegantně zařízený a bohatě

zásobený obchod doutníkářský
vlastní pan Václav DuŠátko v Č

1260 jižní 13 'ul Na skladě má

velký výběr pěkných dýmek špí-

ček importovaných tabatěrek

jakož i velké zásoby tabáku kuřla-véh- o

SSupavého a Žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání v

každé solidní místnosti tf

— ' Podrobnou zprávu o pěkném
koncertu "Lyry" museli jsme pro
nával neodkladné látky odlužiti
neboť nechceme důležitou tu udá-lo- t

t v společenském oaSem životě

se mu nedostane lepšího 'štofu ani

ochotnější obsluhy Při hojném

tek a v pátek Největší návštěva

byla v dětském dnu a přes 1500
osob platilo vstupné Ve výstavceodbytu nemůže býti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý řízný letošní byly zastoupeny koně pra
Metzův ležák a co se týče likérů a sáta drůbež a jiné hospodářské
doutníků tu dostanete to nejlepší zvířectvo dále farmeraké plodiny

zeliny jablka a různé ruční prázboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "šmejd'' nekoupí 23x4 ce Vzhledem k tomu že hlavní

budovy byly před několika lety

ohněm zničeny tu výstavní ředi
♦ — Zboží za ceny nejlevnější

telstvo mělo dosti obtíží s uspotámůžete koupili u

Josefa Stérby
dáním a vysloven byl z mnohamistran náhled že by obchodnický

jehož střížní obchod v Č 2014 na mmklub měl vzíti na přetřes otázku

jakým způsobem by se daly posta
viti nové budovy v nichž mohla

kandidát pro úřad
by být znázorněna celá bohatosť

Saunders okresu

Q ulici úžasně vzrůstá a jenž

doplfluje své zásoby neustále

čerstvým zbožím které velmi

levně prodává Má též velký

výběr trvrnlivé módní obuvy pro

pány dámy a dítky Na skladě
má krásné obrazy jež vkusně a

levně rámuje Neopomeflte že

Okresního komisaře pro 2 distrikt

žádá o pomoc českých voličů

Předvolby dne 7 října

CackleyBros
výhradní majitelé

'

odbýt! pouze několika řádky nikde zboží tak dobré levněji ne

koupíte Přijďte se o tom pře
Jackdaw a Pure PetersvídčU 12—k —-

wejobiiDenejsi scaci zizni-- f

výcbrl krajan-
- kteří majfcéstu do 1 'fa ř

— Zmrzlinu nejlepší jakosti
vždy v zásobě jakož i doutníky

Sarriožítnýcli kořalek

Západní dodavatelé

Roierlck Dhu Skotské kořalkynejlepŠích druhů veškeré druhý
tabáku kuřlavého i kousavého Escapernon? a Vlrglnla Dare vín

RepsolJových Kalifornských vín

Starý spoluobčan všem Čechům známý

John Fred Beíím
čerstvou grocerií chutné čerstvé

města stal se "The Boys' Home
Saloon" na rohu 13 a Howard
ul jeho'ž majitelem jest starý ko

zák p Ant Křeček U něho
dostanete v každou dobu čerstvý

řízný Storzov ležák jakož i ta

nejlepčí piva lahvová Než nejen
o žíznivé ale í o hladové stará se

náS Toník Výborný "lunch"

pečivo velký výběr cukrovinek a pálenek

"jVTiiIt Mfirrow"
Excelsior Springs Mo

různé knihy ku čtení nedělní ča

sopisy školní a psací potřeby—
vše za nízkou cenu dostanete v

obchodu J J MALÝHO Týž
vod

obstarává též přeplavní lístky vy
žádá o přízeň českých voličů k

předvolbám pro úřad komisaře
Též

"A-Toilena-

"
hotovuje správně veškeré práce
notářské a zastupuje nejlepší po-

jišťující společnosti proti ohni Jediné americké přírodní katari

cké vodyNavštivte jej a budete v každém

CACKLEY BROSpřípadu dobře a spolehlivě ob-

slouženi O přízefi krajanů Žádá

teplý i studený k dostání jest po
celý den Pro ty jiJ jsou milov-

níky doušku říznějšího opatřil
Anton výborný štoí "Benton" a

lepších doutníka nenajdete v Žáď
ném hostinci v městě Krajanům z

veokova doporučujeme vřele "The
Boys' Home Saloon" a podotýká-
me že pan Anton Japance v ho-

stinci svém netrpí Telefon: A

2526 — t

— V nedělí zemřel starý český

Py 'osadník Jos Žaloudek v stáří 61

rokojenž narodil se v Podmokách

lilacrííliiílib iihi5jcImportéři velko-

obchodníci lihovinami

OMAHA NEBRASKA
starý známý J J MALY

24 a Q ul So Omaha

Cť odběratelům v South Omaze I

Johánek BratřiPan Josef Štěrba č 2014 Qul
převzal z ochoty jednatelství "Po-
kroku Západu'' a ctkrajané mohou

Charles E Fields

UpozorHujeme na zvláštní odporučení v omaZlíých zprávách

vlastni

první třídy Hni 0011
1102 Wllllam ul Omaha Mt

kraj casiavsay a ao Ameruy prijei
před 29 roky Pohřeb odbýván
byl na St Maryš hřbitov v Souih

se na něj ve všech záležitostech

listu tohoto se týkajících s důvě-

rou obrátili Doporučujeme vřele

p Štěrbu přízni našich krajanů I

V úctě Vyd "PokZáp"

Dobrá vína likéry n doutníky— Chutný
Omaze v úterý dopoledne Ze rAíuntsK vžily po ruce u- -

AáAAááaUAAiUAAJ
4 —

VOLTE PEOj Chrámové malby
Jiikoí 1 vefiknré dekorace velmi
vkusnfi a raitrn6 vykonává James Ce Kinsler

Zprávy spolkové

Íižfl Jan Han č L Kofl'
odbývá schůzi ve čtvrtek dne iy
října v 8 hod večer v Sokolov-

ně Přítomnost všech členů nutná
Karl Stefan

jelikož důležité jednání a placeni

IfíindidAí pi'o fiřntl
oUreHiiílio prílvuííiíi

Týž jest odporučen pro tento úřad právníky již znají jeho

020 Jlomer ni Omalin Neb

Velkou pozornost včnule tti
příčím tiifil(řsk'm a barvlíským
vbtioc ftf uvnitř nob zventí
Za vzornou práci fučí 6x4

příspěvků předléhá Z rozkazu
Velícího Kancléře

Bed Sláma S A a P

snulý zanechal za sebou čtyry
dcatjr a dra 6j ny
— NejšťastQČjším tatínkem stal

e ? neděli ráno pan Jos Kohout

Intolligentní náš krajan a nastáva-

jící lékaf Jeho milovaná choť

(dcera válených manžela Krejčo
výcb 1 již 13 ul) obdařila ho

roztomilou dceruškou Matka i

" děcko jsou zdrávy a není tudíž di-

vu že radost p Kohouta a i děde-

čka babičkou nemá mezí

— František Janda český po
- hrobník a balsamovač má závod

svůj v čís 1235 již 13 ul Závod

jeho zásobený hojným výběrem
rakví a obleků jest otevřen ve

dne i v noci číslo telefonu 2984

33—
v

— Krajané již potřebují dobrou

práci zubařskou nechť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Daileyho jehož úřa-

dovna nalézá se v 3 poschodí
Paxton Bločku Omaha 8—

schopnost Jeho přímost a správnost jest znána a učinila by ho

silným republikánským kandidátemTTTVTTTTTTTTTTTTTTTfTTTT

VáclavVokál
&ieí ntrojo

VVheeler & Vilson J4lnf íwtký v Čocbíoh a vo Vídni

yjrufitn meebanik v oboru

Hlaste se u šicích strojů střelných zbrani a

hodinářství
vliutnl nřLní řÉřfxnnou dílnu v Caha RanR

Féémpé OiliaMi

JOHN M FIXASUS HOSTINEC

vf# v číslo 1520 Dodgo ulice'
mezi Blarou a uotou puSUu

Řízné Stlouisské stále na čepu Chutný zákusek v2dy po
ruce —Vzorná obsluha 51 013

Junt eraín ftn noZíft-i-n a břitvám věnuje tu

nojvřtíl poBornont Že Jont mUtrem větrám
oboru dimvtdtuji íotná nejon
od Krajana po cHfoh Brní H tátech alo í od
Jlnon6rolivt-- Zvlátn( vísk poxornoxt vé

nujolékurHkm nintroJAm V kaMém pHna
ďi obraťte m d&viruu na 8

— Předplácejte so na
Pokrok Západu pouzo $1
ročné VÁCLAVI TOKALA Cuba Kans


