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Český den

§ Ze západu sděluje se nám:

ADRESÁŘ
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§ Jak se dozvídáme rozhodly se

všechny katolické spolky zdejší
v nedělní schůzi své průvodu slav-

nostního na český den se zúčast-

niti a také již dvě kapely hudební

pro účel onen si zajistily Zprávu
tuto zajistě že uvítá každý Cech

jemuž jenom poněkud na zdaru
slavnosti záleželo s nemalým uspo-

kojením neboť celý průvod co do

rozsahu svého zajisté měrou ne-

malou tím získá K přání by ještě
bylo aby katolické spolky posta-

raly se též i o vypravení nějakého
allegorického vozu čímž měrou

nemalou ku zdaru celé slavnosti

by přispěly v Látky k vozu po-

dobnému jest v dějinách naších

dosti a proto doufáme že vůz ka-

tolický ve průvodu scházeti ne-

budou — Jak v poslední chvíli se
dozvídáme jest uskutečnění vozu

již jistým Příspěvky k účeli tomu

přijímány jsou u p Krumla

§ Přinesli jsme již zprávu že

dámské sbory zastoupeny býti

mají v průvodu vozem samostat-

ným a jak se dozvídáme nebude

to pouze vůz jedinký: Hodlají
totiž vypraviti ještě vůz druhý
kterýž znázorňovali má všechny

státy s Columbii v čele

§ Dráhamvoznámena byla kon-

cem týdne cena lístku pro účast-

níky provodu z Texas a sice obná-še- ti

má táž $2525 za obě cesty
Částka tato zdá se nám býti vzhle-

dem k cenW pravidelné kteráž ku
'

příkladu do Fayette Co $2700
zi cestu jednu obnáší býti zcela

přiměřenou a doufáme proto se

značným počtem osadníků ch

o českém dnu zde se se-tk- ati

§ Na kongresu indiánském me-

šká přítomně v městě našem pan

BozvVminečnV lotní prodej obloků

Každý kdo nyní potřebuje aneb v krátké době potřebovati
bude oblek

"

ať muž chlapec neb dítko nechť tento týden

vyuŽitkuje u nás té příležitostí Celý náš velký sklad šatstva

jest v prodej tento zahrnut od obleků nej jemnějších a nejdra- -

r hocennějŠích do těch nej lacinějších na všech jsme učinili
'

srážku z původní naší ceny od 33 aŽ 50 procent což rovná

se poloviční ba i nižší než poloviční ceně závodů jiných

Přijďte brzo pokud můžete mít neobmezený výběr

IVriižslíé
Nejlepší letní oblek ' $ 1 1 00

I500 až $650 oblek $3 75

$750 až $950 oblek $500
Í1000 až $1250 oblek $700

OMAHA GL0?E IIFG CO

1906 jižní 13 nlice

RukaviokySA
Eukavičky na order během 3 hodin

Ceny od 25c do $400
Za každý pár se ručí Správky
zdarma Mluví se česky

ee-- tr

Mži
Dodge ul

obleky
$1300 až $1650 oblek $950
$250 až $300 kalhoty $125
$325 až $400 kalhoty $195
$450 až $500 kalhoty $250

$1000 až $1250 obleky s dlouhý-
mi kalhoty $7-5- °

$125 dlouhé kalhoty pro chlapce
za 75c

$250 dlouhé kalhoty pro chlapce
za $125

$350 dlouhé kalhoty pro chlapce
za $195

Ha) denBros
pro tento' celý týden

snížili ceny na obuvi

a sice na hnědé a žluté

Zde podáváme několik cen:gaBV

"Ze západní Nebrasky hodláme

vypravit aspoň jeden vůz ne-- li

více na "český (jen" a vezmeme

ebou ovšem českou hudbu Čilá

agitace jest v proudu a p J Au-ště- ra

ze Chadron to má na staro-

sti Máme již 35 účastníků zaj-
ištěno"

§ "Ženské Listy" v posledním
svém čísle píší: "V Omaze ko- -'

nečně usjednotili se tamnějŠÍ kra-

jané na datum kdy se má odbý-va- ti

"Český den" na výstavě za- -

mississippské Má to býti dne

2j srpna a jak se dovídáme české

ženy budou bráti " vřelého podílu
na významné té slavnosti Sbory
Jednoty Českých Dam a "Dřevař-k- y

W C" se již přihlásily Dou-

fáme že i sbory z ostatních českých
osad se brzy přihlásí a přispějí ke
zdaru podniku Neškodilo by

kdyby všecky ženské sbory a klu

by v západních státechjako Iowa

Nebraska Missouri Colorado ba

i Minnesotské podílely se na této

práci tak aby Český den a hlavně
ženské oddělení získalo čestné

národu českému"

§ V nedělní schůzi zástupců pro
pořádání českého dne na výstavě

zamissíssippské přijata byla sprá-

va výboru na pořádání pik-nik- u za

účelem částečného krytí výloh a

jiného vydání spojeného s pořádá-
ním slavnosti dotyčné a táž schvá-
lena V plném znění přinášíme
ii na miste iinem z aaisino iea- -— — -s j

pořadatelem slavnosti zvolen R

V Miškovský a za pořadatele né

pánové Berka a Novák

cháno pak zvolení si zástupce
svého Též jmenován výbor kte-

rýž by o ubytování hostů náležitě
se postaral a jmenován pětičlenný
výbor jehožto povinností bude

£štíviti řiditelstvo šmelcovny a

jatek south omažských za účelem

vymožení toho by v den ten bylo
povoleno prázdno všem krajanům
naším kteří si budou přáti slavno-

sti se zúčastniti Též usnešeno

bylo postarati se o utvoření zvlášt-

ního oddělení občanského v kte-

rémž vyhraženo bude místo všem

krajanům naším kteří k žádnému
z účastněných spolků v průvodu
nepatří Schůze příští odbývána
bude v neděli odpoledne

§ Práce na vozu sokolském a

Západní Bratrské Jednoty jest již
v plném proudu a sice pracuje se

v budově pana Šimánka na 14té
ulici mezi William a Pierce kteráž
k účeh onomu pánem tím na cely
měsíc zdarma propůjčena byla

§ Český den kvapem se již blíží

a proto jest jíž nejvyšší čas aby o

náležité pobavení venkovských ho-

stů náležitým spůsobem postaráno

bylo' Doposud ve směru tom

mnoho toho učiněno nebylo Po-

kud totiž bylo ohlášeno pořádáno
bude Těl Ted Sokol v neděli ve- -

Čer v Národní Síni divadelní před
stavení "Vos ttinízdo' v pondčlí
pak večer pořádána bude touže

jednotou taneční zábava v síni
Metzovč při níž výsledek závodů

západní župy oznámen bude Zdá

se nám že mělo by postaráno bý-

ti o zábavu v každý den po kterýž
'vhosté naší meŠkati tady budou

neboť jedině tím spůsobem možno

vzpomínku na pobyt v Omaze pro
1 ir lid li [iuiiiil i

O § Tábor Columbus Dřevařů

Světa zastoupen bude v průvodu
slavnostním též zvláštním vozem

jebožto uspořádání svěřeno bylo
zahradníku panu Olšanovi Vůz

jak sděleno nám bylo představo
vat! má tábor dřevařský v lese a to

v plné práci a pořadatel vozu za

jisté již dovede postarati se o to

by scéna tato co nejvěrněji zná
zorněna byla Střed vozu tvořiti

mi velká zeměkoule kteráž světo-obetnst- ví

dřevařů znázorQovati

OMAHA
Řád Palacký ř 1 ZČBJ

odbili tvé pravidelné sch fixe vidy 2 úterý v
městci o 8 b ve6erní v 6 1303 již lň ul Před
K W Bárto taj Ant Kment 1247 112 15

ul dietní k Karel Steiger

Těl Jed Sokol r Omaha
jdbyvi své pravidelné schfize každý druhý
fttvrtek v měniči veíer ve své místnosti 2232

8o 13 8t Předs Bud Havelka 1467So Htb
St tajemník B W Bartoš 1418 rear Poppleton
ave úřetník Fr J Fiala 1418 Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1247 So 16 Str

ťodp Sokol Tyrš i 1

odbývá své scbfize dvakrát mřsíínč každou
1 nedSll a 8 pondřlí v měsíci v siní Metzově
Celoroční sohůze odbývá se 1 nedři 1 v HJnu
půlletní schbze 1 neděli v dubnu a čtvrtletní
v lednu a srpnu Předseda Fr Svolte k mí-

stopředseda Fr Svoboda taj John Chleborád
12B6 liž lftUul ůřetník Josef KaSpar 1461

Již 14 ul Pokladník V F Kunci 1318 Ek 13

Btr

Jan Hus Lože 5 5 Byt' Pythla
odbývá scbfize každou první a třetí středu v
měsíci v Národní síni na 13 a William ul Ve-

licí kancléř Bd Reich 4016 So 13tb str Strážce
arehivu a pečeti F Vodička 104 N 15tb str
Strážce financi V Přibyl 1211 Již 13tá ul Po-

kladnu Jos Novák 1310 Již 13tá uL

Bohemia Lože i 814 AOUW
odbývá své pravidelné scbfize v Národní siní
každou 9 a 4 středu večer F W Bandhauer
M W„ V Bláha B„ 1704 So 18 8t„ J V Vacek
F 2210 So 14 St O Bosewater spol lékař
222 Bee Bulldlng

Tábor Colambns i 69 WOW
odbývá scbfize každé 2hé úterý v mísící v Ná-

rodní síni v 8 h veíer Předseda Fr Svoboda
1334 Již 13 ul Místopředseda Fr Semin Taj
F 3 Fitle 92nd St bet o P South Omalia
Pokladník V J Nepodal 1224 Již 14 ul

Tábor Lípa čís 127 W O W

odbývá své schfize každý druhý a čtvrtý Čtvr-
tek v siní p J Hrocha Předseda Josef
DoleJS místopředseda Vác Dole 18 klerk Ant
F Novák' 721 So 14 St pokladník Jos Johá-
nek 1012 Homer Str

Sbor Vlastislava l 29 J Č D

odbývá schfize každou 1 nedělí v mSsicl v Ná-

rodní síni o 'i% hod odp Předsedkyně pí A

Kalinová Tajemnice E Bandbauerová 1908

So 12 St úcetnlce K BartoS Pokladnice
Josefa Moučková

Sbor Bolesrava i 60 JČD
odDývá schfize každou 3 nedčll v měsíci v Ná-

rodní síni o 2 h odp Předšedka Anna Krej-

čová 1240 Již 13tá ul tajemnice Frantlsks Ča
pek 2213 jíž 14 uU účetnloe Antonie Macho-
vá 1221 So 15 St pokladnice Antonie Kmen-
tová 1247 Již 15 ul

Sbor Hvězda Nové Doby 6 86 J (' 1)

odbývá své schfize každou 3 neděli v měsíci ve
2 hod odp v síni Metzově Předsedkyně Apo-
lena Kunclová 4022 So 13 Str taj Vllheruí-n- a

BartoSová 1234 So 13tb St úcetnlce Em
Chleborád 1210 So 15 str

Sbor Marina Grove i 10
odbývá své pravidelné scbfize vždy 4 neděli v
měsíci v Národní síni Předsedkyně Marie
Havlíčková 13 a William ul místopředsed-
kyně Lena Kunclova tajemnice Nellle Svobo-
da 1334 i 13tá ul pokladnice M Boukalová
1301— 14tá ul průvodkyně Anna Krejčí

Sbor Čechie D ofH 161 A O U W

odbývá pravidelné schfize každý druhý a 4tý
Čtvrtek v měsíci ve 2 hod odpoledne v míst-

nosti pana J Havlíčka v Národní síni Před-
šed ka Anna Žižkovský misto před Kosy Mi-

kuláš obřadnlce Anaa Havlíček tajemnice
Ludmila Mlaskač Cislo 1223 Jižní 14tá ulice
účetnloe Marie Stru kel pokladnice Josie Va-

cek prfi vodky ně Rfižena Havlíček vnitřní
stráž Marie Majer venkov stráž Anna černý

Sbor Lilie £ 9 Kruhu Dřevařek

odbývá své pravidelné schfize vždy v Čtvrtou
neděli v měsíci v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyně Marie Jiráková 1245 liž 16 ul místo-

předsedkyně Julie Horáková 1240 Již 16 ul
tajemnice Marie Samcové 1255 již 13 ul po
kladnlce Katle Wolf průvodkyně Marie Ze-

mánkové 60-t- f

SOUTH OMAHA
T J Sokol T So Omaha

odbývá sto schfize každý 1 Čtvrtek v měsíci v
siní Koutsky Bros Starosta Jan Koutský
20 a Q ulice místostarosta J M TobláS 18 a
U uL tajemník František Radil 16 a 8 ul
účetník Jan Vomáčka 18 a Q ul pokladník
František Hájek 20 mezi N a O ul náčelník
Alois Krajíček

Prah lože ř 828 AOUW
odbývá své pravidelné schfize 1 '73 středu
městci v síni p Koutskýho Josepb Maíín
P MW Thomas Lysec M WF J Fl tle taj
22 bet O P Bt J Kramullsh účetník 18 a P
ulice

Táb An Wood c 19 WOW
odbývá i i schfize dvakrát zaměsíc každou 2
sobotu o b večer a každou 4 neděli ve 2 b
dp v síni KoreUiký Bros Předseda Frant Vo-cás-

367 So 23 W str místopředseda Anton
Berne taj J M Tobiáí ccr 18th A U st

Jan Zavřel pokladník Fr Koutský

Tábor Žižkův Dub & 115 W O W

odbývá sve schfize každou třetí neděli v měsí
cl Předseda Dom Hlávka místopředseda

25 th St betN M pokladník Anton Pi- -

VODKS

Dtůr Prokop Velký c M80 IOF
odbývá své scbfize ksldý první s třetí Čtvrtek
v měsíci v síni Frankově v So Omsxe POK
John Kubát C K Jos TesnohlidekvV C K

Václav Sobota R 8 Josepb Krown 8322 Bou-lnvs-

ave F 8 Fr Vaíák 17 a Berry:
Tresusurer J Hajný 10 a 8 8W J Kosík 23

a Wyman JW John Bárta I G Jos Stanek
17 a Q AG Alb Tesnohlidek

Řád Palmové Dřevo l 7

Kruh Dřevařek v South Omaze odbývá sefet
tvé kaidé poslední pondělí v měsíci v mUtno--

poručnice Eleonora Eberl mistopředsedka
&SIM vocaaes mi ao sir wjrmflito r rmu-tlik- a

Pivoňka bankéř ks Frantlika Svoboda
soukromnloe Barbora Racek prtvodCI Kstie
Vomička vnitrní stfái Frantlika Bárta ven-

kova! stráá

Krásné dva litorrafované obrazy
představující České velikány Husa

Žilku hodící ae pro spolkové veřejné
místnosti jako! i pro rodiny máme

nyní na skladě Prodáváme je oba po
$100 aneb co prémii k Pok Západu ta
doplatek 50c Pokrok Tjápmáu

Omak Neb

Olleky pro chlapce a dítky
$150 obleky s krátkými kalhotky
za 75c

$200 až $350 obleky s krátkými
kalhoty $175

$400 až $500 obleky s krátkými
kalhoty $295

$500 obleky s dlouhými kalhoty
sníženy na $3'75

V oboru~"~—

JJ Lenger z Niobrary s indián
skou svojí kapelou a jak prohlásil
hodlá dostati slibu hned při po
čátku českého dnu učiněnému a

chce při průvodu slavnostním

zdarma účinkovati Ku které di-vi- si

přidělen bude nebylo dosud

rozhodnuto

§ Všechny spolky a kluby jež
slavnostního průvodu zúčastniti
se míní nechť neobtěžuje si zprá
vu o tom podati v čase co nej- -

kratším vrchnímu pořadateli prů-

vodu R V Miškovskému care of

Pokrok Západu tak aby náležité
místo v průvodu vykázáno jim
býti mohlo Při tom dlužno udati
zda spolek neb celá výprava vlast-

ní hudbu míti bude mnoho-l- i čle

nů oddíl bude čítati a 'zda ten

který spolek v stejnokroji bude

Bev W B Costley v Stockbridge
Ga když jedenkráte byl za kazatel

ským povoláním v EUenwood v tomže

státu náhle roznemohl á na cholera

morbufl On praví: "Nahodilou pří
ležitostf dostal jnem láhev Chamber-lain- '8

Colic & Diarrhoea Remedy a to

myslím že zachránilo mi život Lék

ten poskytnul mi úlevu okamžitě" K

dostání ve všech lékárnách

Jediná dráha do Chicago
která cestujícím poskytuje každo

denní vlaky a jízdu do Chicago za

světla denního jest North Western
dráha Vlak vyjíždí z Omaha

v 6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer

téhož dne do Chicago Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské- -

ho nejoblíbenějším Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně do Chi-

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce

stovní lístky můžete obdržeti na

Farnam ulici v Čísle i4orv měst-

ské písárně dráhy "The North
Western Line"

Cechové a jejich zápas
o samosprávu

N4via1ni PnV Zin vvdána brla V

brožůrce přednáška pod víe uvedeným
4zvitn- - Vterna ořioravil o L J Pal

da nra literární klub Astorow knihov

ny ▼ New Yorku a upravil pak pro mě

síčník Midlana Montniy lenroccMj
překlad přednášky tvoří broZůrku 40

stránek obsáhající vyobrazení Jana
Husa Jana Žilky Jana Amose Ko-

menského a Josefa Jnnsmana Cena

ponze 10ctfeba v kolkách Dva aeiity
~x(intt Midland Monthlv rbsaho- -

jící tuté! přednáSkn v anglicmí
25cttL Pokrok Západu

Ženských hotových obleků
budeme tento týden vyprodávali vše za jednu třetinu původní ceny
ženské po krejčovsku hotovené vlněné obleky při nichž kazajky jsou
podšívany jež mají cenu až $1000 nyní prodáváme po $398
Ženské vlněné v barvách nejrozmanitějších a po krejčovsku ho-

tovené vesta s hedvábnou podšívkou měly cenu až $1200
nyni vyprodáme po $590

Ženské "swell coverts" obleky všech kýžených barev z tafíeta

a s hedvábím podšívanou vestou jež až posud Šly rychle na

odbyt v ceně $2f 00 nyní vyprodáváme v ceně $998
Ženské hedvábné sukně s perkalovou podšívkou a sametem lemo-

vané druhdy $600 nyní $3 98

Renské sukně z těžkého vzorkovaného hedvábí neb satinu no- -

vomódní to vzorky krásy a stály posud $1250 nyní za $748

Ženské pěkné hnědé Dongola Oxford polobotky : 98c
Ženské pěkné Vici kozinkové polobotky $125
Žecské pěkné míně hotovené vicl koxinkové botky pravidelné 300 nyní ts $198
Mužské jemné ilnté vici kolínkové Sněrovscí $350 nyní '?£!Kftxleíí žluté botky Inírovtcí chlapce co stály $200 nyní 150

Chcete-i- i pohodlí onnnĎio Jffiffffiřffl
opatKe si OUIIUOIO d™uJ &°o Pár mT ninř i

vyprodáváme po dobu vyits-v- po t3 50

xola 16 a 3Dociers "valuma w

ns


