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8 fOKROK ZÁPADU

Zprávy osobni AMtESAÚ

PESKÝCH SPOLKŮ
Cl píl2Ítť'Pil V

Oznamujeme tímto že p VÁC

3PŘIBYL jist oprávnéoým uašíin

jednatelem a kollektorem Odpo-

roučíme jej vřele přízni českých
obchodníka a krajana vůbec

Vyd Pokroku Západu

— Již příští aobotudoe 25 led-

na pořádali budou Sokolíci maš-

karní svůj ples v Sokolovně Šest

krásných cen určeuo jest pro šest

nejlepších masek a jedna pro šaš-

ka Plesy maškarní pořádané T

J Sokol těší se výborné pověsti
nejen mezi Čechy ale i mezi

a tu lze jistiti že ná

vštěva bude jako vždycky obrov

Hledám si společnici a sice
hodnou a spořádanou vdovu bez-

dětnou a ve stáří od 40 do 50 let
Jsem muž spořádaný dělník
vlastním svůj domek s jedním lo-

tem a kromě toho mám i něco pe
něz na banku Dětí nemám žád-

ných Jen opravdu míněná na-

bídnutí ct krajanek přijímají se

pod adresou: "Pokrok Západu
Omaha Neb' Za přísnou mlčen-

livost se ručí aak3

V sobotu 25 ledna odbý-
vá ho v sokolovně maškar-
ní ples Tél Jed Sokol
Sest nejlepšich masek ob-

drží Kkvostnó ceny Jedna
cena pro šaška rřipravte
e!

— Tábor Ntbraska č 4771
M W_ A uspořádá v sobotu dne

I února 1902 maškarní ples svůj
v síni Hrochuvč- - Mezi nejlepší

masky rozděleny budou cenné

prémie Vstupné pro masky 50c
Nemaskované osoby 25c

— Dobře učioí krajané kteříž

potřebují nějaké střižní neb ozdob-

né zboží aneb pěkné laciné oděvy
když si nejprve prohlédnou roz

— Hostinec na již 1 3 a Center

ul převzali ve sou správu krajané
Johánek a Vaninper Nepochybu
jeme že pánové ti dodělají se

úspěchu
— Kdo si chce pochutnali na

výtečném pivku "budějovickém''
nechť navštíví žoviálního Johna
Ondráčka v Národní síui rob 13

a William ul 2t

— V nděli v 9:45 h veČ spo
zorován P Wnleuzcm požár v

dvoupatrové cihelné budově Čís

1 3 1 1 Leavenworth ul kterýž dal
ihned poplašné znamení V bu-

dově té nalézá se obchod firmy
Hall & Co skladiště Hammond-ovýc- h

oakláJárrn a obchod Oma-

ha Bakers 'Supply Co V čas

přivolaným hasičům podařilo se

ohtň uhasiti tak Že škoda na bi
dově odhaduje s na Í200 Oh?8
vznikl v zásobě sirek v obchodu

firmy Hall & Co Co však bylo

jeho příčinou nelze zjistiti — Té
měř současně povoláni hasiči k

pu?áru jinému který vznikl v ob
chodu s krmivem I Kaplana na

40 a Cumiug ul- - 'Jednopatrová
budova i se zásobami byla úplně
zničena a sousední dvoupatrová
dřevěná budova byla značně po-

škozena

— Dámský sbor Hvězda Njvé
Doby číslo 86 J Č D bude po-

řádali p es na oslavu svého pětile-
tého trvání dne 8 dubna 2902 v

— Minulou středu navštívili
nás na několik okamžiků pp Vác

Blatný z 13runo a Tomáš Duda a

Jobu IMc z Linwood Přátelé
uaU Blatný a Duda účastnili se

sjezdu obchodníka hospodářskými
stroji z Nebrasky a Iowy Pan
Pele přijej se podívat na loletého

syna svého Adolfa jenž nalézá se

v nemocnici sv Josefa Nemoc

oému daří s" jiz dosti dobře

jest oprávněná naděje že se vrátí
v brzku úplně uzdraven do kruhi
rodinného — Pokud nám známo

podíleli se na sjezdu obchodník!

stroji' hospodářskými též kraiai ié

J K Schmidt z Verdigris F

Opočenský c Niobrara F E Mo

láček ze Šchuyler a J J Vlasák
2 Prague

— Pí J K Schmidtová z Ver

digris ztrávila svátky vánoční a

nový rok u příbuzných svých v

Omaze Pí Schmidtová jest se

strou pí Burešové a pp Mirosla
va a Stanislava U Letovských
Odjela pak domů aDy přejala do

správy hospodářství neboť choť

Íei'i - K Schmidt odcestoval
do Omahy aby se podílel na

sjezdu obchodníka hospodářskými

sťojiv
— Ve čtvrtek navštívili nás p

Frank Justra a jeho choť kťříž
po měsíčním pobytu v Omaze chy-

stali 6e k odjezdu do domova své'

ho blíže Burton Okla Paní

Justrová po delší již dobu vážně
churavěla a ježto domácí lékaři
nemohli ji vyléčili odhodlal se p
ustra zavěsti milenou choť do

Omahy a zde svěřili ji péči lékaře
zkušeného K radě přátel svých
obrátil se na Českého lékaře dra
L- - Svobodu a tomuto podařilo se

v nedlouhé době pí Justrovou vy
léčiti do té míry že mohla odhod
lati se k návratu do svého domova

Přejeme jí srdečně aby uzdravení

její bylo trvalé

— Do Českého ústavu Omaha
Sanitarium dra K 11 Breuera

přijeli následující krajané: Jos
Chrastil z Hallam Neb Jan

Hájek z Coleridge Neb Mary
Houfek z Weston Neb a Ant
Turinek z Omahy Odjeli: Jose
fa Hladký z Utica So Dak a

Jos Veverka z Canby Minn

— V pondělí navštívil nás p

Jos Mach z Plasi jenž přijel do

Omahy za tím účelem aby se zde

poradil je zkušeným lékařem Pan

Mach jest bratrancem váženého
občana zdejšího p Fr Macha z

již 15 ulice

Před nějakým časem dostala
má dcera silnou rýmu Naříkala
si na bolesti v prsou a měla zlý
kašel Dával jsem jí Chamber
tain's Cough Retnedy dle návodu
a ve dvou dnech bylo jí dobře a

mohla jiti do školy Používám
tohoto léku v mé rodině po minu

lých sedm roků a nikdy mne ne
zklamal ' pravf James Prender

gast kupec Aonato Bay Jamai
ka západo indické ostrovy Bo
lesti v prsou jsou předzvěstí blíží
čího se zápalu plic kterýžto v

tomto případě byl nepochybně za
žehnán ChamberlaiVs Cough Re

medy Zamezuje každému po
stupu rýmy v zápal plic Na

prodej u všech lékárníka

Domácí nadšení

Jedna réc kterouž Oma-žan- é

jsou nadšeni

Vzrůstající nadšení vzhledem k

níže uvedenému jest každodenně

patrným z veřejných projevů a

odporučení Ctěte co tento občan

praví a najdete příčinu neustálé
oné chvály kteráž provází Doan's

Kidney Píli

Paa W V Doolittle 2236 jižní
10 ul strojvedoucí na Union
Pacific dráze praví: "Po dva a

půl rDku trpěl jsem bolestmi v zá
dech Z počátku jsem toho mno
ho nedbal leč v zimě 1898 stále
se to horšilo a viděl jsem že něco

proti tomu dělati musím Slézání
a vylézání na parostroj působilo
mi velké obtíže Sotva jsem mohl
bolesti ory enésti a mnohdy jsem
myslel že záda se rni zlámou

Opatřil jsem si Doan'i '
Kidnty

Pills v Kuhn & Co lékárně užíval

jsem je a úplně mne vyléčily"
Ka prodej u viecb obchodníků Cena

50 centů Foiter-Milbur- a Co Buffalo
X Y výhradní jednatelé pro Hp Státy
Pamatujte jméno Ioan's a neberte

Jiných

Jos "Vopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ

na 5 a "William "val

tni iírb vidy vilrpH vJMr ftrteho
ŘÍHU fcro druhu Jk t teínjch vmb- -

oJlífuJtu vá ie uvjrobé uhjdete taa 23

CHARLES 00NAT

DOUTNÍKÁŘ

1310 Wiiais Ée Olba

vyrábí doutníky výborní Jak o ti akUf
kdo okuail Jednou doutník Jeho nechce

jinf kouřili V obchodě jeho mfiíete
ďostatí váe co přiíluií k Jbo oboru

OMAHA
nu iiu ký i i at( iu

OJ ivváave Mirtrlna srhíie kaWou tlvrtcu
oeilíll v mfmi-l- í h 'lp v síni u Klouetkf
ea II a Wllllnm ul I't l Jun Riiali-k- laj
J V MS HM Ho 1 Ht fet V A Houbra-ď-a

UI7 Williams ulBikl Kr Macb

Lete Jun Hnu i ó Itjtířfl 1'vthla

odlif vi tvé vdy prvni a trVtl sthxlu v

uií"Iel v S bodlo vetnr ve spolkové oiiKtoostt
v Sokolovu Emil ďrmák Volicí KnclJ
fU lawHo 131 h lr rwl clínia K Iť H í
170) Uaveawortb Bt Václav ťllUyl M vl K

81" Ulckury tt
Til Jed Sokol v Omaha

ounjvs sví pravidelní sehAíH' kad í a 4

ítvrtf k rařil veWr ve své míatniwti iťíss
4u Ul h fl Pfrdutún Joanf tllk tujeianík
Karel Rpalrk 1WT Ho IMh St aítnfk Vt:l
Kalia oor 13 Center Ht pokladník Jan
Kuličnf

1'iMlp Kukni Tjrrfi l 1

odbfvá ave aohDte dvnkril infnťní katdnu
mvlOII a 'i lúh v v ainl Mcuové

Oelorrfnie'tiftioJli7vii I nedtll v řijnu
ptlIetntactiBMi I nrdfll v dutina a 'Ivrtlelni

Iwinu a arpnu PhdMtia John ChleUtrsd
mfiunihl-ed- a Kr Hvnlu-- taj Anton Novák
lai Mo Hth Ht ífi-ini- Jomif Kapar l"4 Ho

ISiá ul poklaluSk VJ Kunci 1'Uii Ku li Htr
víhor nmjoiku na S roky Jm Níinf r vuor
ííulnl Ant HrirUa Allx-l- t Klipraponnlk
A lide KaUpur vyp pr J Iloudar doxiree Joe

Plťla nátelnik Ant Vután vfp náí filmon

Itukusek zástup do ř N H Hpolku Jict
Kašpar

Tábor Columbiis i (!n WOH

oňhirt katilé I nedfle a S tterf v
mřli-- l v (lni p Joa KlipMky na 11 a Willi-

am ulici Vel konaul Jau KraiiS miato
konnul Jan Námt-xt- k pokladník Krank 1

Srmin Hlb ani Wllllaas klerk Karel $t
niř HIS Ho 13th Hlr nrívmlíl J J Kolář
rnlttul tráiU-- e Václav Vťlvoila venkovní
tráíre ťrank Vctvodavf lior uiaíítku ťrnok
Hvonoda a A RHU

Tibor Nfbraska i 4771 MH A

0ll3vá tvé pravldt-l- achtze katdnu prron a
třeli attedu v inípicl v m hodin reíir
v ainl pana Jana Hrocha Volicí konaul MatíJ
Votava tiSvixlfl ( haaŇkrdlant liankeF Joacf
Vopálka kli rk 1 hn Hrla 2:cat "a IMh Ht

prkvmlíi Chaa Hnirkotaky vnitřní atrái V

holeji venkovní atrái Jan reieh

Tábor XfojaniU Lípa ř IH$ WOVi

dlifváach&ie druhé a {tvrt otr v oifaisi v

síni Joaeř V Kašpar
IT31 Ho 18 Ht Vac Holot mitopřeleda
um Ho liirlii-l- HtVcMalki pokladník
4t9 Ho UltlBt A ř míval

luh gt Jak Marrl pr&vodtt

Sbor VlaHtlnlata i 29 JÍI)
jdbfvá Kbfize kalilou í neiifll v mtucl v

o 4 hod "lp ťtedsrdkym Marie
hvwh-k- námlka Marie 1'whátovA tajior-ni- c

Uarle Mlclil vá áíwalc Marie
pokladuu-- Jo lina Mu-bo- do-ir-

Franíťka 1'rrbalnri vJlRrnioika
Vlkiorle Nnvttková M Kapková Mllostina
Buroiová

Sbor Hvězda Sové Dolij t 80 JÍ J

ad bývá sví 6 ie kaíilool nedtll v rnicl ve
t bod odp v siní Metaov fředaedkyně A

Gblelairád M07 Wllllaoi 6etnlce Emilie Chin-horá-

Mil) rVIIllama pokUidnlea M Zikmund
lliaiHo I2tu at tajemnice Vllb Hartoi V2M

So Wtb Su

Sbor BoIettlaa ř 0 JÍ D
odhvá mihli! kaťloa druhou v mřsirl
v Nírodní líní o % liodlni

Vinci Čermák 1144 Su 10 b St Tajemnice
Framiáka fapek 18M Manbaot Úfetrire
Vnuime Mach Il Ho IWh Ht Pokladnice
Ant Kment IH1 Ho l'th H' a

Sbor Marina tirute l 10

Mlfit sv pravidelní schůie vMy 4 sedili
V l v Hokolakí síni Ctedaedkyné Marie

Hlffgo ÍSIO Ht mitoph"delkyné A

Krajf I Hijemnlc Nelili- - Svoboda lili Ho 1S

Ht poklaitnlce Josle Janeíek 110 Ho St
V K Alolale Viifioua nrvni průvodkyní t
Kolářdruhá průvodkyní Marie Hriuta vnitř
atrái Alolaie Jindra venkovní atrií Marie
Jiránek vynoř majetku Anna Huppert Kat
Valenta Alolaie Kn-J-f í lákat Ur L Svoboda

Podp abor Sok-ilo- Tyrš í 1

odhyví sví scbúte Jednou mímřn a alte
kaídou druhou nlříl v ainl Metoví í

loaeflna Kaatl mltopřetaedkyní
Anna Bilek tajemnice Antoule Htelakal
2419 Ho Sttn a atr e Marie Bílek H
a Charit Ht Uroaba pokladnice Aneika
Konukf vfbor majetku Pranttlke&tlpín a
Anna Hvaílnaúfelol výbor Mary Vaník a

Marie Matíjka dosorkyol Maria ítiha

Tábor Mrrta ií 822 R N A

cxIbfTá achSii první nedf II v mtalcl ankol-t- kí

sint rredaedka Mary Boukal miato
předaedka FrantKonaektajHmnlce Kateřina
velechovakí pokladnice Vranllika ťetek
kanciitka ťanny Souká p maríálka Pavla
Uautelia vnitřní atrii H ar bor a H ruby ven k
atrái Dora Tichy výbor najetka Antonie

Dtejnkal Anna Brisda Joale Htejakal spolk
líkař Ioula Hvoiioda Mary Houkal vyalao-kyo- í

do sietdu Pavla Hanwlln mlatovysl

Prrha Lote i 828 AOCVr

odbf ví sví pravidelní schese 1 a t středa
v milici v ainl p Koutakf ho na SO a Q nllci
rbomaa Linec Miatr Práce Mika Volenee
dilovedoucf Aoon Kubát doiorce Frank J
Fille taj 811 N a Fr Dvolák 6'etník ti a
8 Ht Kudolob Palik poklad Jobn Bitera
privodCI Vincenc Marrí vnltřn) etrííce
Frank Jarot venkovní slrit
H lil Palmové I)řeTOř7Sruh Dřevařek

Odhjvisví schtta kaldí poslední pondíli
mlcl v miatnoail p Lallni-r- a na né a Q ul
BarlHra Hacek dnaU-Jn- poruolce Anoa
Knbn miat juředaed ka i Katle Vocíaek taj
W7 Ha n st: Frantlík PlvoDkapokladnlce
Anna Vlarb prtvodti Anna Krecek vfítky-o- i

Joale Křenek vntř ni atrái Anna Hiáv
ka venkovní atrii Maadalena PlvoBka A

Voníaek Anna Subíalavaky vbor majetku

m MASNY KRÁM

na Již stranA mřsta vlastni krajaoi

Brntří KunclovalS
lltlo 1344 jilnl íj ul

NeJvčtM nííoby masa všeho druhu

axenek salámft tunek a vftbec vieho co

v obor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

Zhotoveny pro vás
Jest tento rosdll ruezl pravými aumílýsit

ruby — vám Jcat Kul efeo o poslední)! ion
Mifete dátl nív1 o Jich vellkoatl barví aut
é ony neboli Jsou dpiní nezmařltelny

V í h ahotoveny Jaoa dle ne Jlep-ilJI-

ŮUUJ í kieeapokroíllycbobleví Vykonávají vleehny výkony pravých
subs a nuiuohou býti objeveny

BAILEY zatni lékař
III Paiton Blk 1 a farnam

Dimakí obsluha Telefon lu

VKUSNĚ ZAŘÍZENÝ

HOSTINEC- -

--TlaatnI-

JÉWiEiieraPeleUiMiei
v ř 1728 jižní 13 ulice

(tížný Kihlllzfir ležák alále na řepa
Dolirí doutníky výborní llkírv a marněni

tí víno v sisubí Tei I o chutný xákuaek Jeat
postaráno t přiul krajani (ailajl
24 WlMXiťg k JOHixgK

MODERNĚ ZAŘÍZENÝ

vlastni

Frank DiviS
v i 121418 na jliní 13 uL

bývalou alt Keaslerovu

Rliný Kru(SV lvíák a výtečný "ksolnet"
stále na (epu Jemní doutníky výborní

a proslulí Koř bélovo vino ríioých drahí v hojní aáaobí
O cbntoý síkuaek po celý den poaUríoo
a tetou na bivi

ská Kdo se chceš výborně po-
-

baviti přijď v sobotu večer d

Sokoljvnyl
— V neděli v noci počalo se

Omaze sněžití sníh padal téměř
bez přestání po celé pondělí a vče

ra ráno počalo mrznouti Neo

byčejně mírná zima měla v zápět
šíření se nakažlivých nemocí
městě a zdravotní komise doníá
že tato změna počasí pomůže vel

c k zažehnání nemilých hostí

— Nejtarším a proto také nej

oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumjem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útuloého hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho

stioci jich zastavil se jednou ten

přijde podruhé zase neboť nikd

se mu nedostane lepšího 'štcíu'an

ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže biti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý Yvin

uietzův ležák a co se týče likérů
doutníků tu dostanete to nejit pš
zbožívtrhu neboť Sloup a Kruml

žádný ''šmejd" nekoupí 23x4

— Vkusně zařízený hostinec
na rohu 13 a William ulici

převzal do své správy chvaloě zn

mý a oblíbený hostinský Antoni
Křeček Kdo z krajanů si chce

pochutnati na řízném Schlitzovém
ležák j nechť jen zastaví se
'Anton?' který kromě čerstvého
moku poslouží vám i výborným
doutníky jemnými likéry a chut
nýmluačem 23

— Každý kdo zkusil jedno
CRESCENT DROBNÉ UHLÍ
jež prodává South Omaha Ice &

Coal Co- - 912 již 13 ul hned
vedle B & M mostu tvrdí že ne

přeje si dražšího Jest čisté vý
hřevné a laciné Tuna uhlí toho

stojí pouze $5 50 a náš krajan
Jos Michal tam zaměstnaný od

váží vám míru poctivou — našla
cenou navršenou a osutou 24X

— Charles Unitt kterýž kontě

stuje zvolení H C Millera za okr
klerka odvolá se z rozhodnut!
okresního soudu k soudu vyššímu
a požádal již za opis soudních zá

pisků V pondělí oznámen byl

výsledek přepočítávání hlasů dle

něhož Unitt obdržel 8441 Miller

8465 hlasů v celém okresu

— Podporující Sokol Tyrš č I

pořádali bude maškarní ples svůj
v sobotu dne 8 února 1902
síni Metzově Nejlepším maskám
dostane se cenných prémii jež
výbor později oznámí Přípravy
k plesu tomu jsou již v plném
proudu Víť výbor předobře že

to není maličkostí uchystati vše

pro tak obrovské množství hostí

liz ao piesu tonoto se dostaví 21

— Policejní soudce Berka si

nemůže stěžovali na dlouhou chví
li V pondělí ráno předvedeno
bylo před soudnou stolici jeho je
nora 36 vězňů z nichž 14 bylo
buď pokutováno neb posláno do

vězení 7 bylo propuštěno oa svo
bodu a a ostatními líčení odlože
no 'Dobrodušný' Gordon od

bývá stále ještě 'zasedání soudní1

na chodbě avšak nemá nikoho
koho by soudil

— Expresáci J F Black a C

P Binkley dostali se v pondělí
odpoledne do hádky blíže 15 s

Webster ul Black chtěje argu
mentům svým dodati větší váhy
udeřil soudruha sví ho do hlavy
kterýž skácel se v bezvědomí i

zemi Black v domnění že Bink

leyho těžce zranil dopravil jej do
svého obydlí č 2212 Clark ulice

Později byl zatčen avšak k žádo
sti Biokleybo propuštěn na svo

bodu ježto tento nechce Blacka
soudně stíhati

— Lože Jan Hus Č 5 R P
sobě zvolila a nastolila následující
úřadníky pro tento rok: F Jelen
velící kancléř R Havelka místo
kancléř Petr Šíp mistr práce Fr
Vodička prelát B Sláma strážce
archivu a pečeti Vác Přibyl stráž
ce financí jos Novák strážce po

kladny Ed Reich zbrojmistr F
Krajíček vnitřní stráž Sylv Su
chácek venkovní stráž a M B

Letovský zástupce do sjezdu

"CHCETE si poříditi vkusnou
trvanlivou a zárovtň levoou obuv?

Jestli ano tu navštivte obuvnický
obchod krajana p Antona Bílka v

1236 již 13-
- uLkdež si můžete

vybrali obuv po své chuti Pan
Bílek jest nejen svědomitý obchod
ník ale 1 zkušený odborník

proto ten kdo a oěbo koupímůžc
býti jist že dostane zboží prvé
třídy Aby ct zákazníky své v

každém ohledu uspokojil zásobil

hojně otebod tvůj proslulým zbo
žím nejsolidaějšícb vy rabi tel ů obu
vi W JL Douglase a Nelsoni —

Přijďte a přesvědčte sel 33x4

i l
1 OMAHA l

▼TTTTTTTTTTTTTTTTTTT

— V neděli odpoledne odbýv-
ána byla v Národní síni na rohu 13

a VVilliam ul schůze svolaná pp

Fr Vodičkou a S L Kostoryzem

vyd Osvěty Schůze tato svolá

ma byla za účelem úřady zdali by

'bylo možno docíliti toho aby pro

slavený český virtuos Jan Kubelík

zavítati mohl též do Omany Do

schůze této dostavilo se na 30

uvědomělých Čechů Ježto jeden
ze svolavatelů schůze p Kostoryz
meškal ještě v Jhicagu a o výsled-

ku vyjednávání svého žádné zprá

vy neposlal přikročeno k proza-

tímně orgaoisaci
'Za předsedu schůze navržen a

zvolen byl ran Jan Rosický a za

'tajemníka pan František Fišeia

Pan předseda objasnil proč asi

schůze tato byla svolána a vjzval
shromážděré k širší debatě o účelu

jejím Pan FiantiŠek Vodička

stieloval že ještě než pan Kostoryz

odejel navštívil s ním řiduelskou

správu divadla Boyd Nájemné
obnáší $150 a jsou-l- i všecka seda-

dla v něm zaplněna vynese příjem

x nich přes I2100 při třldolarovém

dvoudolarovém dolarovém a

vstupném Po

různých návrzích přijato zvoliti

itrnáctičlenoý výbor jehož před-

sedou má býti pan Rosický Volba

členů výboru tohoto svčřena taktéž

panu Rosickému Výbor tento

sestává z těchto dám: Paní Emilie

Bandhauerové paní Mil Burešo-

vé paní Heřmánkové paní Marie

Michalové paní Fil Svobodové

paní Ant Kmentové paní Nellie

Svobodové a následujících pánů:

p J Rosickýho p Fr Vodičky

p Stan L Kostoryze p Emila

Čermáka rev Jana Vránka p
Stan B Lctovskýho p Bohd

Pecla a p Václava Bureše Tomu-

to výboru ponecbáoo na starost o

všecko další se postarali Po pro
: hlášení že schůze jest: ukončena
sešli se přítomní členové výboru
'tohoto ku zvláštní poradě v niž

usneseno vyčkati především určité

správy od pana S L Kostoryze
K večeru pak došel od pana S

L Kostoryze tento radostný te-

legram: "Přátelé jásejte! Kn-kel- ík

přijede do Omahj! —

JS L Kostoryz"
— My níže podepsaní žáci

večerní Anglickou Šk-

ola Comenius a vznášíme Žádost

k našim krajanům aby nenechali

si této příležitosti ujiti a zároveřS

aby nám pomohli svým účasten

sstvfm v dalším vyučování pokra- -

'covati Superintendent škol se

vyslovil že nebudeli větší návštěva

láků že školu večerní nechá

Jaavlít Na základě tomto vyzý
"váme každého krajana aby přišel
aa pomohl rozmoožiti pečet žáků a

--žákyří Jak mnoho našich star
' Ších krajanů by si bylo přálo a

použilo takovéto příležitosti kdy

ji bylo stávalo My ji nyní máme

a proto vy užitkujme jí Nestojí

nás nic a dává se nám příležitost

maučitt se jazyku anglickému

Tdarma Kolik je nás o využit-Icujem- e

této příležitosti? Přijďté

a pomozte nám rozmnožit! počet
'

návštěvníků Nenechte k vůli

--liknavosti aby nám tato výborná

příležitost a škola byla zavřena

pro nedostatek návštěvníků My

následující ji navštěvujeme: Vác

Walter Fred C Jakob Marie

--Suchý Anna Kacl Joe Dvořák

SVdolph Svoboda Fred Kubíček

Josef Košťál Josef Davídek Josef

Stipsky Filip Svoboda Anton

Knoll Joe Černý Leo Soukup a

JKarel Kranda
— V hotelu Thurston spáchal

sebevraždu kreslit Paul Kroeder

"Týž bydlel v hotelu tom po minu

sjé tři týdny V neděli v 8 hodin
--večer odebral se do svého pokoje
'V pondělí v 7 hodin večer ozná
vrnila služka nočnímu klerkovi že
--dvéře u pokoje Kroederova zavře

ny byly po celý den Posluha C

Eyre odebral se ihned nahoru a

nahlédnuv okénkem nade dveřmi

do pokoje spatřil mrtvolu Kroe

iderovu visící na plynové rouře

uprostřed pokoje Dvéře byiy
vypáčeny povolán rychle lékař

avšak veškerá pomoc byla marnou

ježto dle všech známek Kroeder
se oběsil asi v neděli v noci Týž
saměstnáa pyl po několik let ja
í&ožto klerk v úřadovně adjutanta
- platem fiooo roční Před mě-síce-

byl propuštěn z vládní služ--b-

ježto nati paďo podezření že

odcizil nějaké inžinýrské přístroje
Zanechal zde manželku a 7 dítek

Jel bydlí v Atlanta Ga

Niialclkem nedostatku známosti a řa-

su hledím touto cettou družku Jci

vstoupili by clitňla a mnou v atsv inan-ivH-

Jaem vdovce 1 piti nedoipMj'ml
dítkarul Miím ÍBrmu o 1AO akrech 7

kont 12 kuífl dobytka bovřífbo 5" pra-a- t

a bojuoat tlrftncŽe A toto vSe mu-li-

mít ailru na Bluroili Uzniivaje nut-

nost ohlédnout! se po pomoci nnbfzím

runu avou I srílceivi! ani krajnnre Jeí
by ti mnecbteia vidli Mfiřo b)ii :J0J
40 roků stará a bezdřtnií Nechť zaSle
mi !()! a priloí k ní mu svou podobiz-
nu a Jií jí obratem polty odepfáu Za

úplnou mleeulivost se ruřl Moje adresa
í! ilinar JJcgr TjihIbII Botihoirme

Co HDhk 25k2

Farma k pronajmutí!
Mám k pronajmutí farmu o 260

akrech jc-- ž nalézá se dvě míle

jižně a míli západně od Morse
Bluíís Neo Dále mám na prodej
veškeré farmerské nářadí akož i

koně a hovězí dobytek Kdo by
si přál farmu projajmouti aneb
něco koupiti nechť se přihlásí u

majitele JANA BERANKA

23x3 Morse Bluíís Neb

lúm n vyprodej ia

MB
Za $500000

velccoiHiého

Miiíšenlho zboží

poškozeno
kouřem a vodou
bude prodáno
bez ohledu

na cenu a jakost

Naše zásoby poškozeny byly o

štědrém večeru kouřem a vodou

Pojišťující společnosti odhadly
škodu a my obětujeme veškeré

zásoby bez ohledu na cenu nebo

jakost
Možnost ušetřiti peněz v tomto

případě jest podivuhodná

Beef Extract
Zvláštní výprodej ta ceny Jež ne-

jsou vSude k nalezení— Llebegovj
proslulé masové tresti

2 — oz 50c velkost 15c
4—oz 75c " 40c
8-- oz It25 " 65c
16— oz $200 " llIO
Ohehod a hoteliéry mlonoiky likérníky a

riaium pereornic
Armouróv Npeclkl Boulllnn (tjí Jako Vigo-ra-li

Jllberní nádoba (I 00 libra
(lsti kaltfuraskS rfna lahvovioo dozralí

3P- e Hic a The kvart
Vftetaé kořalky wlilsky 7Sc 10U IIZS a

vi w
Objedaivkáia poitou véoojs te ivláKnl p

aorooat

CACKLEY BROS
velkoobchodníci lihovinami

Naproti poště - - Tel 1 148
Jednatelé pro proslulou llunterovou

samotitnou (

Trpíte-I- ! rheuinallsniem
aneb neduhem očním

obraťte e a davCrou na

pí Annu Kretschmer
1940 jižní 16 ul Omaha

letmých omiti o jichi ůmh4
nimti mi Uvíce doklaViA jmí ttirtt ' KrtM:b-mt-ruv- á

yrH ítyh 4ruhy luiiatf Ji vyhujf
rit-- n řctinj rány terutvé ntj I nwlubjr
trlé jukof t otH£peíiié otHiíxby utni
TrUmantí vyrá řny Jtou lUI Thtaft U léřt~

vílí byllu kofenfi iVrodáviiJ v kr&bift-k-

b o S ueclcti Jťdna krubllk in 50 rtů
Mtuiti ty Ik oifinmU téi rMtoa Vnk o

TťiKiK xaaílajl ttt uejméné dvě krabičky nik

Jdnou po obdrten! #110 Ke knAJe
KrahlV pHolsu JMit ůplnf nivtvi Vllelinl
k(l(ít výtnirnou roť tuia 1

objdu)Í ncbf
v ďipt-- va lukivéj udal( drub nemx:í
ťhzut sirJairi6 %h m porouct V4m&

ANNA KRETSCHMER
1940 So i6th St Omaha Neb

UHLÍ-UH- LÍ
Krajaset Kdy potřebujete uhlí ob-

jednejte si Je u

I ITSVI-II- O

Dostanete vidy nejlepM uhltza penfze
a dobrou vábu t j 2IIÓ lib na tunu

Tel 1919 71iiní 14 ulice

MM!
první třídy vuami

Fr Semerád
na rohu 16 a William ul

fifzn? Metxfiv leták siála na tepu
1'ravé nluBakl a nravovoref ného ti

vovara 1 Plzoé jak by smet
Tel 2114 Frank Semerád

Oř E Holovtchiner

nrriCIE aaiobn UV a Howard ni Bboel

BlucktiadveK 110 Teletoa IMS

V slairnl k naleieat od 10 o It hodia rta
4 1 do 4 odpoledne a od 1 do S veíe

Teierua reeiaeace

sáhlý obchod paní AI Zelené na

William mezi 13 a 14 ul neboť
tím ušetří si cestu do města a zá
roven slušnou Částku peněz V ob

chodu pl Zelené lze dostati vše z

oborů výše uvedených za ceny
až směšuě levné Tak na př $15

plyšové kabáty Č 36 —38 dosta

nete tam za pouhé $4 Zejména

'rajaaé z venkova měli by při ni
vŠtěvě Omany pozeptati se u paní
Zelené na ceny zboží jež si mohou

po případě objedoati i poštou

— V pondělí odpoledne oběsil
se ve stáji 28ietý dělník Henry
Dreier zaměstnaný na farmě E
Hofmestera blíže Benson Ráno
v pondělí vezl do Omahy kukuřici
a v 11 hodin vrátil se domů Když
pak soudruzi jeho kteříž rovněž

byli s kukuřicí v Omaze přijeli ve

4 hodiny na farmu nalezli ve stáji
Dritra oběšeného V tašce jebo
nalezena byla vkladní knížka ban-

ky grand islanlské na $150 a $10

na hotovosti Příčina která ho

přiměla k sebevraždě není známa
Matka jeho bydlí v Grand Islaad

— V pondělí v noci přišel asi

2iletý John Williams do čís 118

se v 9 ul a nabízel tam pár
střevíců na prodej Policisté

Shields a Taylor kteří šli náho-

dou kolem a jimž chování mladíka
toho zdálo se býti jaksi podezřelé
tázali se ho kde itřevíce ty sebral
Místo odpovědi vzal Williams do

zaječích a nyní nastala divoká
honba Konečně byl polapen a

dopraven na policejní stanici
Tvrdí Že mu střevíce ty byly svě-

řeny jinou osobou a že domov je-

ho jest v Denver

— Krajané pozor! Známý a

oblíbený hostinec na 15té ulici
vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný dříve známým' Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dlouhr ý

sklepník v místě samém Hsté
zajisté že přesvědčí se že obslu
ha u něho jest ta nejlepší neboť

každý s usměvavou tváří odchází
odtuď spokojen Řízné pivko stá
te na čepu a což ty doutníky
likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeHské a chutný zákusek
stále na ruce Přátelé a známí

zajisté že zastaví se u něho "na
jednu" kdykoliv na cestě do mě

sta kolem místnosti jeho se ubírá
ti budou ♦ tf

— V pondělí ráno skončila ná
ble městská rada zasedání své ja
ko komise equalizační Zasedání
to bylo velmi bouřlivé neboť ot
cové města rozdělili se ve dva ne

přátelské tábory a chrabře na sebe

ostrými jazyky útočili Jak čte
nářům našim známo podala zdej
šf pozemková bursa protest proti
osobnímu odhadu pěti zdejších

I korporací přehlížecí komisí Tato
komise odhadla osobní jmění
Omaha Gas Co na 1400000
Umaha btreet Kailway Co na

$550000 Omaha Water Co na

(575000 New Omana Thomson
Houston Electric Light Co- - na

$117000 a Nebraska Telephone
Lo na $109310 V pondělní od

polední schůzi mžstké rady mělo

býti jednáno o protestu pozemko
vé bursy a právní zástupce této
Mclntosh dostavil se do schůze
Než mimo očekávání rozhodnuto

jinak Pět radních HascallKarr
Mount Whitehorn a Trostler se

ujali korporací a vzdor houževna
tému odporu radních Zimmana

Burkleybo Lobecka a Hoye kteří

byli pro zvýšecí odhadu přijali
usnesení jímž projednávání pro
testu pozemkové bursy zamítnuto

Ježto pak zástupce bursy Melo
tosh hrozil že se odpoledne do
staví do schůze se svými klienty
aby zájmy jich před equalizační
koros( hájil rozhodla se většina
členů equalizační komise k odlo
žení schůze na dobu neurčitou

Když pak se o ? hod odpoledni
skutečně dostavil Mclntosh s ně

kterými Členy pozemkové bursy do
radnice shledali že zasedací síň

jest uzamčena Netřeba podotý
kati že na hlavy 'korporačních'
radních svolávali oheň a síru

— Krajany naše potěší zajisté
zpráva že cbvalně známý fotograf
p F J Holoubek přezal atelier

po p Hajném a zaručuje ct obe-

censtvu dokonalou práci prvé tří-

dy
'

ai —

— CHCETE-L- I SI vypfijčiti
peníze na omažský zlepšený maje-
tek nemovitý při nejnižší míře
úrokové a za nejvýhodoějších pod-

mínek navštivte Garvin Bros
1604 Farnam Str Commercial
National Bldg Oraaba 141

síni p J Hrocha 25

— Na své okružní cestě uměle
cké po státech západaích a jižních
zavítal do Omahy chicagský hu
debnl sbor Chicago Symphony
Orchestra pod tížením p Rosen

beckera Sbor tento sestává z 50
vybraných hudebníků mezi niuiž

jsou též krajané pp Fr P Čapek
bratr to chicagského prof Čapka

jenž hraje na lesní roh (waldhorn)
houslista ]os Drtina íagotista E

lanovský z Milwaukeea ílétista
Ve čtvrtek odpoledne a

večer dávala kapela tato koncert v

Boydově divadle s výborným úspě
chem V pátek večer koncertovala
v Council Bluíís načež odjela do

Washingtonu Bylo nám potěše
ním pobavili se několik okamžiků
s p Čapkem jenž již dříve navští
vil Omanu jsa členem hudební

kapely Bellstedtovy
— V neděli ráno ubírala se 14- -

letá Dora Jacksonova bydlící s

rodiči svými v č 1417 Cass uldo
nedělní školy mijíc bohaté své

vlasy spleteny ve dva krásné copy
Na 16 a Cassul potkala kletého
Jakl-b-

a Hoffmana a tomu zalíbily
se zlaté vrkoče její tak velice Že

dříve než tomu dívka mohla za

bránili jeden cop jí uřízl a s koři
stí svou dal - se na átěk Dívka
oznámila loupež tu policii
— Ve středu večer střelen byl

v Barkerově 'hotelu 61etý Freeman
Rice poslubdu Ernestem Laceyem
do levého- - oka a byl dopraven do

presbyteriánské nemocnice v bez
vědomí S počátku mělo se za to
že se chlapec střelil sám a trprve
večtvrtek když nabyl vědomí sdě-lilž- e

byl postřelen chlapcem jiným
a udal zároveB jeho popis Lacey
byl zatčen a přiznal se že Rice a

postřelil pouze nešťastnou náho
dou Zraněnému chlapci daří se již
lépe ač uzdravení jeho není dosud

jisté Na žádost rodičů jeho pro
puštěn byl v sobotu Lacey z vazby
pod zárukou $300 kterouž pode
psal Frank Barker Rodiče Rice
ovi i policie jsou přesvědčeni že
neštěstí událo se pouhou náhodou

Díkůvzdání!

8bor Boleslava t 29 JČD vzdá
vá tímto ct příznivcům ným oé

díky za hojnou úíast a ja-

koukoliv výpomoc při pleu pořá
daném dne 11 ledna
Zrlíštofml díky jsme povinny p

Vác Bure&ovi aa vydninju pomoc
v kuchyni pp M B Letovskému

a Jol Michalovi z prodávání piv-

ních líatkfi pp Pifhovi Kalinovi

Rud Havelkovi a B Slámovi za

ilužby za nálevnou p Syl Su-

chánkovi za vybíráni llstkft n dve-

ří a Emilu Špičkoví a Karlu ♦
za laskavé roznišení pi-

va a 8t Letovtkému za péknou
hudbu Cílem naším bylo získati
si apokojenott každého a doufáme

te i tentokráte cílem svým Jsme

e neminuly
JeSlé )doou ir Ječné díky vSeiu:

Za abor Vlattiilava i 29 JČO

VÝBOR
OmaJalf ledna lířj

?r ECJt ÍM 1 7Á K OK V V£ Ů

I jjr připraven ýxt vUdý prťj

ITIOLESTI V
1 MLÍGO

beleši ? zádec!: r&euíCT
IRA klCrrrcitA ivítv-w-

"KOTVOVÝ'7

PA!N EXFELLER
Jedoes Bmňmufch ItitAfzkýttt vykVéuáeuí:

aiIMTAAlllM UATTl

' Chicago 6 duťva I3?í f#f
UfHtfí btl i jnm OrR)cMsra fev J
TCTfVBVlflt!imUÍ!v'iDd }

vwAiiufíaetekviidiiíiloofvwa - '
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