
1 Podporujte hlasy svými muže který
bude podporovat! Roosevelta

I

— Krajané jii joa milovníci

výučného moku Schlitzova a ktř
řll i chtějí výborně pobavili rt

li by navltíviti moderně lalfieuý
hoMipc 1 libru' i z roli 13

Willism ul v němž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel

Chleborád Kromě toho pošlou
II vám laramaotni čárli nejlepšf
mi doutníky likéry jakož i cbnt

ným zákuskem jo— tí

— Pan W C Kirchman vše-obecn- ě

známý bankéř z Wahoo

Neb jel minulou středu se svou

rodinou přes Omahu do St Louis
na výstavu

ífiko-aáradt-
ií Hřbitovní Spoluk

odbývá důležitou schůzi příStí ne-

děli 6 listopadu v 8 hodin večer

v spolkové síni v Hotelu Praha
Fr Svoboda taj

— Pan Jos Mik chitamantnt
afíttnec 11 & M dráhy Hltil se

v pondělí i Pittiburg Kioisp
kiml v a dili ta obchodními si
Iciitoitmi if odebral
— Elegantní zatížený a bohaté

zásobený obchod doutnlkárský
vlastní pan Václav DuŠátko v č

1260 jiiní 13 ul Na skladě má

velký výběr pěkných dýmek Špi-

ček importovaných tabatčrtk

jakož i velké zásoby tabáku kuřla-véh- o

Šflupavého a žvýkavého

Doutníky jeho jsou k dostání v

každé solidní místnosti tí

— František Janda český
a balsamovač má závod

svůj v čís 1 a 3 5 již 13 ul Závod

jeho zásobený hojným výběrem
rakví a obleků jest otevřen ve

dne i v noci číslo telefonu 2984

33 —

jwlui L K!iincJy jest pM

stěhovalec tak jako jme my
všichni právě proto není

proti přistěhovalcům zaujat

jtko jest jeho odpůrce Hitch-

cock který hlaváč proti slo-

vanskému Živlu dáví ua jcvo
vou nenávist UURoými zprá
vami z bojiště v Asii Ken-

nedy narozen jsa v chudobě

vlastní silou vyfiinul se k

nynějšímu vynikajícímu po-

stavení které zaujímá On

jsa nominován rep 6tranou
bude hájíti a zabtávati vších- -

uy zásady pres Roosevelta

Kennedy jest obhájcem
dÉlnictva a jeho zájma ne

boť vřří že každý dělník má

obdržeti plnou odměnu za

vykonanou jim práci on věří

dále že amer dělník má býti

chráněn proti soutěži ciziny
a proto zasluhuje hlasu kaž-

dého občana jenž důvěřuje
ve vládu pres Roosevelta

Naproti tomu Hitchcock
chce bourati co Roosevelt

staví a chce stavětí se na

odpor rozvoji a pokroku této

země a hájí demokratickou

platformu která znamená

úpadek národa a úpadek

jednotlivců jak jsme nabyli
smutné přesvědčení o tom

Kennedy jest zaujat pro

poštovní spořitelny tak zrov-

na jako Hitchcock ale kdež

to tento nemůže jako člen

menšin) učiniti nic pranic
tu Kennedy může jako člen

většiny občanstvu pro3pítí
Hitchcock zadal předlohu
týkající se po§ spořitelen v

poslední hodině a to jen k

vůli tomu aby chytal voliče

na vějičku Ke své úplné
tnalomocnosti se přiznal ve

svém vlastním dopisu kde

I Skvělou společnou zábavu h

a pestrým programem uspořádají

8 ítái Eliška PřemysIOTBa é 77 a Míl Slovan C 78 8

X Z Č 13 J
X v neděli večer dne 20 listopadu 1904 v Sokolovně

V na oslavu pětiletého trvání W

Q Vwtiipiió 2í5 eentik oobn 8

— -

Zdarma na po
žádáni na5o

katalogy podzim- -

Vzorky látek ua

fiaty zhšIoj so

zdarma na kaž-

dou adresu
[úlmWSM

Spolťlilírý abrhad

nich a zimních
adčrfi

Poslední týden naSolio

velkého výprodeje prádla
(' Opravdové hody lá:í prádla Tisíce využitkovalo těchto

nabízených lácí Zásobili jste se vSítn co potřebujete?
%% vzorkované ubrusy čisiě lněné45c jakost těžkého cream Scotch
s okrajem kolem iy yardu
dlouhé každý

stolního damašku

yard UU'i)

praví Se nemůže uiiniti nic

jiného neiu rozžati zahradní Volte John L Kenncdyho rcp kandidáta do kongresu
semena

Nuže není-l- i to uejlepším důkazem že Hitchcock jest v kongresu úplnou NULOU? Nebylo by to

na úkor občanstva hlasovati pro takového člena který nemůže nic učiniti pro Omanu South Omahu a

celý distrikt?
Proto registrujte kdož jste to ještě neučinili 5 listopadu a pak volte jako jeden nyiž pro JOHNA

L KENNEDYIIO pro muže který může býti distriktu a občanstvu užitečným

60c jakost bíleného Irísh
stolního damašku yard

75c jakost bíleného German a lun
irish damašku yard tulí

la 50 obroubené ubrusy 1
QC

lněné 2fa yardu dlouhé liUU

330 bílené celolněné vzorkované

ubrusy 2 13 yardy 1 OP

dlouhé po LOJ

15c anglické dlouhé plátno flp
yard po UU

15c pěkný sněhobílý kment 1
flp

yard po lUu

ti bílený a stříbřitě bílený
stolní damašek yard

$135 German lněný stolníBlack DiamondSRDEČNÉ i
damaSek yard

Ubrousky=uli!í xoc těžký hnědý mušelín

yard po 5c 7c anaSÍ l $125 bílené celolněné ubrou

Veřejné _oznámenl
!

Poplatníci dlužící daně a kupo
vačí nechť vezmou na vědomí že

níže podepsaný okresní pokladník

Douglas okresu Nebraska bude

odbývali veřejný prodej dlužných
daní počínaje dnem 2 listopadu
a bude v něm pokračovat! denně

do té doby kdy veškeré pozemky
a loty obsažené v seznamu již uve

sky tucet po 33#c bílené Samoset plátno na

prostěradla yardu ŠirokéJí 50 bílené celola ubrou 115

tak dobré jako Rock Springs

$5 tuna sky tucet po

MARIE
panem

E SCIIULTZEM

odbývanému 'v Bobotu dno 29

října 1904

nic lepšího v trhu

yard po$2 bílené celolněné ubrou 1 0(1

sky Vx velkost tucet liUJ

Ručníky
u Kašpara

15c damalkové ručníky

t Vy drazí mladí manželé

4 ufívejtn 21tí vcmIo
2 Ať Vfti líUka každá ráno vzbu Jí
S každý vočor ať Vam ufttele
? Bkryjto lávku avou jak časn kvit
Z po roce vak apon ať zví avCt

i t ten kvftok nekvetl na piano
J FfitiĎto to máte vyhráno I

18x36 velkost každý

CackleyBros

8c Amoskeag kostkovaný giogham
na zástěry a až 10 yardové i 1 n

zbytky yard po 4'2U

15c 13ook Fold 32 palcové Hln

perkály yard po 2u

6c výborná kalika Q7n

yard UU

15c flísované l anely Hlp n Op

yard po 2U Q UU

15c bílé kmenty na zástěry Qlp
40 palců Široké yard po U2U

19c pěkné Jamaškové ruční

ky každýv

výhradní majitelé
15c velké dvojité turecké

Skládá

10c

1
15C

ručníky každýJackdaw a Puro PeterFrank a Frnntlíka Prchal Z

běltounovd I 35c dvojité bílené a nebílenéSainožitnýcli kořalekr

turecké ručníky každý4 Omaha Nob„ 81 října 1904

Vzorky se zasýlajl zdarma venkovním zákazníkům
Západní dodavatelé

řejněném vc večerním World

Heraldu dne 11 října a který bude

ještě uveřejněn 25 října budou

nabídnuty ke prodeji a prodány
Tento prodej bude odbýván v

úřadovně pokladníka v radnici v

městě Omaze v okresu Douglas
v státě Nebraska

Jest žádoucno aby každý po-

platník si prohlédnul důkladně

tento seznam pokud se týče ma-

jetku v němž má zájem vlastnický
a aby hleděl k tomu by vfiechny

daně splatné 1 květnem 1904

byly úplně vyrovnány
Zvláštní seznamy všech pozem-

ků a lotů nabídnutých ku prodeji
lze dostali u vjdavatelů Omaha
World-Heral- d

ROI3EPT O FINK
Okresní pokladník Douglas okre-

su Nebraska 12x3

Roderlck Dhu Žkotské kořalkyĎeská lékárna a pošta HAYOEN BROS 16 a Dodg8 ul OmahaEscapernonř a Vlreiala Dare vín

Fepsoldových Kalifornských vinllrcilo a pálenek

Malt IMttvrow
Excelsior Springs Mo

a ponad ra naof

25c 35c atd

Též poštou
po písem-
ním pro-

zkoumání
zraku

Snlíilio-Salin- c a Henent minerálnícli to(1

Též

--A"bilena"

SE7ER0-NEMECK- Y LL0YD
Pravidelná poStovnl a paroplavební doprava

z Baltimore do Brómen
pKmo po novoh droalrouboTcb poltornlcb parnlctch od 7MM do' 1000 tun notnoitli

Cassel BrelanRheIn IoelnIIanoTřr FrankfurtBrandenhnrřChpmnitzScckar

1L kajuta z Kal timoro do Břemen od $3100 nahoru
Tyto parniky maji doum jedna tHdu kajatnl Jel osnaíena Jeit jako II kajuta

Vtlo Jmenováni parníky wa rfbrado onwé Tftffní tbadovani a salony tařfie
pokoj kajntní na nalubé Elektrické otvetleoi ve vlecb proitoricb

Dali! iprivy podivaji generální JednaUK:

A SCHUMACHER & CO 419 Hanover St Baltimore Md

H CLAUSENIUS & CO 95 Dearborn St Chicago III
aneb Jejich zánupci v zemi

7

j Jediné americké přírední katari- -Dal&í písemně
cké vody

ÍIMYZOBIJCE-Jednodue- hý a list
prostředek k vt hubení všeho hmy CACKLEY BROSzu 20c

— Krajané již potřebují dobrou

prácí zubařskou nechť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Baileyho jehož úřa-

dovna nalézá se v 3 poschodí
Paxton BlockuOmaha 8 —

— Předplaťte se na "Pokrok"
- Importéři velko- -

obchodníci lihovinami

OMAHA NEBRASKApouze %i ro£n£


