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tovského kdežto starší účastníci

zasedli kolem atolů a vzpomínali
těch "zašlých starých zlatých ča-

sů'' Ze vzpomínek těch vyruše-
ni byli pojednou hlučným volá

ct jtocťM zap"

Oznamujeme tímto ie p VÁC

PŘIBYL jtst oprávněným naším

jednatelem a kollektorem
' Vyd Pokroku Západu

v" Nág výprodej

dčtskýcli obleků

minulé úterý byl dosud ten nejvčtší a pro dobro matek jimž

bylo nemožno použiti výhody tohoto výprodeje v dobé oné

učiníme touž nabídku opčt pro sobotu jižto výbčr jest dosud

neporušen Matky kteréž si přejou dobré příhodné obleky

pro chlapce za polovici jich ceny naleznou tuto nanejvýš vý
minečnou příležitost Tyto obleky byly vybrány naším new-

yorským nakupovačem za polevici jich ceny Jsou všechny

nejkrásnijších v této sézoně vzorků jsou správné zhotoveny
dle střihů jež chlapci mají rádi a jež padnou a pžkné vyhlížejí
Tento náknp umožňuje nám udélati ceny jež jsou bez odporu
nízké

1

_ f''7"HAYDEN's Poz?™°f

Yeškeren nákup velkoobchodních zásob
KaulTman & líros Chicago na prodej

OMAHA
— Předminulé úterý v osm

: hodin večer postřelen byl nebez-- '

pečně šestnáctiletý Christian Jen-se- n

syn Ole jensena z čísla 3107

jižní 16 ulice čtrnáctiletým
John Byrnesem synem policisty

Byrnese Mezi chlapci panovalo

prý již po delší dobu nepřátelství
V době kdy střelba se udála hrJli

v míč Byrnes vypálil na Jensena

pět ran z revolveru avšak jen dvě

Jensena zasáhly Jedna proletěla
mu uchem druhá zasáhla jej do

levé strany prsou pronikla plíce-

mi a zády vyletěla Těžce zraněný

chlapec dopraven byl do obydlí
Petra Melchiora kdež se mu do-

stalo 'lékařského ošetření načež

odvezen do nemocnice sv Josefa
Život jeho jest prý na váhách

— Kouříte rádi dobrý doutník?

Jestli ano tož zastavte se u Vác

Dušátka 1248 již 13 ul a požá-

dejte o "My besť Při tom mů-- '

žete si vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko

hojnou zásobu jakož 1 tabák kuř

Iavý šnupavý a žvýkavy 27 —

— Zábavu pozvánkovou bude

pořádati Tábor Nebrasská Lípa
č 183 Dřevařů Světových v síni

Metzově v sobotu dne 31 května

Vstup volný Proveden bude pe
strý program při němž přednese
no bude více hudebních kousků na

graphophonu a přítomné osloví

pan J C Koot vrchní předseda
Dřevařl Světových Bude to jed
na z nejlepších a nejpříjemnějšfch
zábav v této sézoně Ježto dle

všeho nedostane se výboru pozvá-
nek jsou žádáni všichni ti kteříž

by si přáli zábavu tnto navštívili

aby se přihlásili u některého z

těchto člena zábavního výboru:

pp A F Nováka J V Kašpara
Ant Křečka a J V Havlůje
— Minulou středu donesla pL

Mary Glade ová zkušená porodní
babička panu Čeňku Hrabíkovi
chwalně známému zdejšímu mlé-

kaři zdravého buclatého klučinu

Ježto manželé Hrabíkovi přáli si

" prý dceru tu babička aby man

žely Hrabíkovy upokojila
'
slibuje

jim že příště se zachová dle jich

přání a donese jim dvě dcerušky

najednou

Fokrok Západu May IVW

r

f !Í
j--j

'
V

blek má serge-ovo- podšivku a

jest šit hedbávím obleky ty mají
cenu $15 prodejní cena An nn
můžete si vybrati JhQy
Mužské pěkné obleky Í9 00—Z

pěkných druhů pravých worstedů
a jiných módních látek zhotove-

ných výtečným způsobem všech

nejnovějších vzorků opatřených
tfžkou cennou italskou a serge-ovo- u

podšívkou materiál a práce
nanejvýš dokonalé mající
cenu doíi8 prodejní cena (hljU

a Dodge ul„ Omaha

čítá my ví 30má
tězíme

Sezona pro velkoobchod Kauííman &

Bros minula a aby získali místa pro svůj

podzimní obchod a botových peněz leží-

cích v těchto jarních a letních oblecích

najednou nabídli veškeré zásoby za 40c
NA DOLLAR Náš nakupovač pro-

zkoumal zboží a jsa obeznámen s hodno
tou tohoto zboží uzavřel koupi a obleky
jsou nyní zde a na prodej

Dflm tento zhotovuje pouze lepší dru-

hy oděvů Každý Šat zhotoven jest z

nejlepších vybraných látek dokonale

smočených a sražených střižen dle

mody veskrze uměle spracován
šitý hedbávím nejlepší úpravy zkoušený
na Živoucích modelech při zhotovování a

zaručený že dobře padne a podrží formu
(Naši zkušení krejčí provedou veškeré

změny zdarma)
MUŽSKÉ OBLEKY 500— Prodá-

valy by se pravidelně za io a f 12 každý
z trvalého kašmíru neb cheviotu velice

různých střihů dokonalé v každé po

RHEUMATISMU

neuralgii nastuienlnám atd
DUA RICHTCBA evetotnám

"KOTVOVÝ"

PAIII EXPELLER
jjMooi neeeíalných lekaHkoa ysvVaii

UŽIVAlJ-ímUf-
a mcrrrtr

HnrvnvV-Mi- fxpfi i ro vmé

f pra Kil Jwinmir mořit rict

wí vjjňpJKivlctho rbm
f malivotiáni a neirdlaiinat)

tán! tímte Droilredíiem' docilile ií-- l

1 2fc Mc a vftecti léktfrnikft neb plU flrmt

36 ZLATÝCH WS VTZKAMtKAKI

r i Odporu Fm vvnikrjjinmi Uhařtt

iiamj atd

BCHČZB VÍUOKU KUBELlKOVY

NADACE

Vfbar "Sboru pro Americkou Kubo-Hkov- u

niidncl" konal svoji první schů-

zi po svém sorguulRováuf v Sokolovné

v pítek veCer 23 kvřtna Schůzi za

lifijll pfertitcKla pan J Uonlckř

Trotokol z minulé valné schůze před
14 dny Pten a bes oprary přijat Ze

raclíenf pro tuto nezištnou a zalu2-io- u

řlnnost neochabuje MosvCdfuJe

ie příspěvky pro řonil stále CetnS

Za uplynulých 14 dní doSlo

a pokladníku odevzdáno nAoledujlct:
Sbor Omažských Sokolck $ 500

Sbor VPrnost Západu F U 500
'

Myrtle Camp Kral Družek 500

ftál TyrS ZAp J v Platts-

mouth Neb 2500

P J ChraHtll ml v Hnllam

NebraNkn 100

Pí Kllnlova Verdlffree 100

Příjem v třto schůzi $ 4200

před ttra přijato tmi

Celková hotovost $13TM310

Na to Jpdnftno Jak peníze tyto nej-lřp- e

uložit I usnešeno doplatí Ihned

do Čech Jak tam daly by se Jisté n

co možno pod nejvyft&t úroky uložit

1 když by v Americe nenesly vftSÍ

Ihned pak uložit Je vBeehny v

Čechách

Pan Kontoryz předkládá zprávu o

Kubelfkovych doutnících že Jich

p Ponat věnuje sboru $500 1

každého tisíce 10 ct doutníků Kubelí-kovýc- h

ale že výbor musí sám dout-

níky v řeskych novinách ohlaSovat

práva s díky přijata a výbor pone-

chán v činnost 1'sneíeno odpovědít
vSem dosavadním dárcům nadace a

vybídnotit vfiechny ty Jimž podobizny

Kabelíkovy byly zaslány a kdož Jich

nevrátili aniž co za nfi odvedli aby
lankavS podobizny naTát!ll Dále du-

jí se tisknout Jak osnrfeno flenukř

diplomy pro všechny dárce

Pro další agitaci pro místo Omanu

a South Omahu zvolen řtyřflenný vý-

bor a sice paní Bnrefiová paní Svo-

bodová Rev DoblňS a p Fr Vodička

Pro agitaci pro venek výbor tříčlenný

scBtávajlcí z pňnft Itolck6ho KoKto-ryz- e

a Beránka Výbory tyto afrito-va- t

budou třž v krtizích hudebníků

kteří v tHo vřel mají (jak Již od mno-

hých h'l'lebníků doflýml příspřvky
chvályhodného zájmu a ná-

sledování hodného porozumění Die

rwtřeby přiberou 1 tyto výbory vhod-

né osoby ku pomoci k flspéínřjší agi-

taci
S díky přijata zpráva žo pěvecký

rbor "Lyra" uspořádá ve prospěch na-

dace 15 Června v Sokolovně peCllvě

koncert s bohatým krás-

ným c?nným a pilně studovaným pro-

gramem
Příští schůze ustanovena na pátek

večer dne C Června v Sokolovně

8 A Beránek

tajemník

— Kdo si chce pochutnali na

výtečném pivku "budčjovickém''
nechť navštíví žoviálního Johna
Ondráčka v Národní síni roh 13

a William ul 21

— Ant Novák v čís 2422 již
16 ul zvětšuje podobizny a zho

tovuje rámy na obrazy Práce prvé

třídy a zaručená — Objednávky z

venkova vyřizují se rychle a správ-
né tf
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OMAHA
Rii falaeký l 1 ZCBJ

OJ fiT isildln SRbtu tUdou ttvrtnu
edell v mtaiRl o 1 b odp velni p Vhuukk

oe i Tiiiinm ui rreue jeo KMlchf( lei
J V Motol M1 So 19 Ht ífet V A Huiibre-4-a

1317 Wllllmeulpulil fr Mecb

Uitltn Hus ť S Kjtíři 1'ytlila
x1lifáii echato vid prrni e th-t- i eireda ?
métal v S budln viir ve epolkové míetuuetl
Soknlornt řrenk Jln Velicí Kencler

(le IVU 1Mb 4tr Fred Mime K R H„ t
I7OT Ievfnwiirtb Ht Veclev 1'llbvl M ol ř
"10 lllckory ht

Tel Jed Kokal v Omaha
oňbfi erepravldoloe eobter ketdon druhou
tfedu v miftkrl venr re tré mtelDoet! t£A
4o Uib Bu Pfrderda Joeef Mik UJemnlk
Kr H Kendle 14W8n UihSt eeetnlk Vici
Hábe ir 13 Center st pokletloik Jen
Kolářů

Podp Sokol Tyrl č 1

odbfrá tri eiThare dvakrát mfeiCne kelilou
1 nedáli á I poudíli meeii-- l velni MnHovf
Oelriíní h£iK! ixUifrt ae I nedl! r fijnu
piilitiil echtia I uii'll dubnu a Čtvrtletní
t lednu a urpnu PřMeeda John ťhlelxírád
mttiprvliMla ťr8oJuk taj antun Norák
liK18o Kth St olVtník Joeeř Knlpar I74li
I3iá ul pokladník V J Kunci lam So 18 Htr
vUnr majcike neSrnk Jim vilmi
dAeml Ant Ilrátda a Allwrt KIHprur(-řiil-
Alole Katpar rf pr J Ilouder domrce Jm
1'lrhe náčelník Aot Vaiák rfp ní ŇInol
Kokneek lietup do f N II Hpolku Joeel
Kuápar

Tábor (olumbos l 69 H0H
Mhli i erhtie kedlá I nedtlea S áterf ir liiil p Joe Klepetky na : a Wlill
am ullul Vel koneul Jen Kraue nnato
koneul Jan Náinéntrk pokladník Frnn J
Bmin Iltb anJ Wllllana klerk Karel 8f
nifka Uli Ho itth Htr průolíl J J Kolál
vnitřní atrátce Váolav Vejvoda venkovní
iriice Krank VeviKlav bor lueletku Krank
SvolxxlaaA Bílil

Tálřor Sebranka é 4771 ttWA
odhtvt erá pravidelná eebtie katdou prvou
tř#tl atfťdu v meicl v oem budln thíh
v alal pana Jana liroeba Velicí koneul Matf J

Votava návodtí i bae škrdlant bankéř Jmi-- t

Viiuálka klrrk J In Uránie 2:131 So Iftth ht
provodil tbae Smrkoraký vnitlni etrái V

Doluji venkovní etrái Jan í'ť--

Slior TlastUlaTa l 89
elbfvá erbtte kaidnu S nedtll v tn(4rl v (

kolovut D 4 hod rHlp Vytloutllá predard
kyné Joftťfltia Voleřena i predHrdkni Mart

Koetrky nátniatka Marie PcbeAuvá tajfr
nice Murte M lehali vá úptulcr Marie rla

pokladnice JoaeHna Machová
Františku Prchalová vyburnaiftku

Viktorie Nováčkova M Kapková Mlloatina
Bureáová

hlMír IlTizda 'oré Doby ě 86 jf l)
]dbviivécb(e kaidou i nd(ll v nidaicl v

i bud odp v síni Manovi ťredeedkyně Kat
ŠonkalSiM 8o I3th tr Hutnice KinlIlnChle
liráil ISIB Wllllame pokladnice Marie Vene-n- t

1418 Wllllame tajemnice Vllh H arVil lín
i laiti Hu

Sbor Boleslava ř 0 JÍD
otlbfviechuil kaidou druhou nedíll r meeicl
v Národní einl oH bodlni odpoledni Ffedeed

ka Vinci Cermak H4 So IBlh St Tajemnice
Frantlika Čapek 1314 Marthatti Ústřice
VnumieMacb lr'i S) I6ih Ht lkladnlce
Aut Kment 1247 so 1Mb tit 2ft

I'odp Kbor Hokolek Tyrš i 1

odbfvá vá Kboie Jednou meeitné a alce
kaidou druhou uedtll r aínl Mottovi Víti
eedkyni Joabna Kaetl mietopledaedkyai
Anna Ríjek tajemnice Anuiute htakal
Ž413 Ho If4tb 4 6 etr áíetnice Marie Bílek
a Ubarlee rit Omaha pokladnice Aneika
Routakf vfbor irajetku Frantlika štípán a
Anna HvacitMacstul vytxír Mary Vaněk a

Marie Matějka doaorkvaě Mane fiilia

Talmr JlyrU fis 822 K S i
udbfvá acbozl nrvni nedali w oiHícL v enkot

pNuleedka "Áíolaie Sniiftok tajem rlatelína
pok'adnlce Fruntllka Pek

kanciitka Fanny Bonktip marláika Marie
PrHiylová vnlllnl airái Rarliora tlrubfvcnk
trii Uora Tlcly výbor majetku Marie
Rránla Anna Brázda Joale Stcjfckal epolk
iékal Laula KvoboOa Mary Koukal vyalan
knf doaiexdu Favia Hanzclín tjÍHUivyal

Iliil 1'ulinové Dřevo ř7 Krub ňřevařek

Odbývi své kafde poalfdnf jiondřlí v

míci v mitftotl t Laitnera na W't a (J ul
Ilartiora llu i k 6 Jná poručnire Anna
Kohn rnínt ipřwlMlka: Katie taj
Wi ho 2t at~: Marie vomiwka imkiadnlcoí
Anna vinen iirovooctjKatie vomar kavdfttky
n£ Francia llarti' vntfni jilráž Anna iitáv
ka vmikovní afrii Magdalena Flvrifika Ak
Havlík Anna vbéalavaky výbor majetku

Výborná vína
Xn)ítŽet bftl vliuUně kb Lkz Tina r dom5

KdyMak oWj'le na rakupovsni vy[j rnbo
Citbo nvítivt ns— e majítf
hluvfiitm (kluilu Moíqo nám záfbtii n)
druhy lobou xbwtí

Frjynprmftinř— řfftť TÍno hrořnft nJlpí(a jitjjjemnéjíí onuti ze vAcb— plot 50c kr 11

Oliforni Port kvart T36c Wc 7íc
rl!řnrnlii Hhrry kvart 3rc hbc„t Ifm

í'nřiriíl Mui'ei kvart ftKt Vtc

Talifor la CatHW)i4 kvart !ftc„ 5íc 75e

CailforotA Afnt-H- f kviirt fi(wM 7c $t í0
fall ornta Maoatra kvart fito- - 7„ l(J0
Cahforni Tukay kvart His Tfty 11 00

Uaiifornia Maítge kvart &0c &ct1 %iA

Oranživí pa lrrety a pun--
kvartová b#v 7ňc Matné hlavní laíl

uejifcp!i njjenoéjíírh ijilnisk koralfk
atď um 'étetmé a rudioué ort re yr Na Ja
kost a p pUflte ae v omafeikfcoo rjhraťV

Objeduavky pn&ou rychle m vyřizují
Objednávky v mřatí se dovážejí

CACKLEY BROS
VJborDá vlna 1 atolol Ukár

Naproti poště - - Tel 1148
Jednatelé pro proslulou Hunterovou

aamoiítnou

— - Osvřžující spánek způsobí
obydlí vyčištěné Hmyzobijcem z

Beránkovy lékárny po 20c 4omi

and Reliable

ním výborů aby se šlo ku stolům)

jež prohýbaly se pod tíží chut

ných zákusků Po večeři sehrán

byl žertovný výstup "A Cloudy
Day" od FJ Griífitha p B t

Bartošem a si B Jablečníkovou
a sice velmi zdařile ' Na to dala
se mládež opět do tance kdežto

ti starší chystali se pomalu k od

chodu neboť blížila se již půlnoc
Členové Česko amerického dra
matického klubu jakož i hosté

jsou s výsledkem dýchánku zaji

sté úplně spokojeni
'

— Dřevařl Táboru Co-- 1

um bus č O') neopomeňte
nejiti se v pátek tento tý
den ve 2 noaoan ve snol
kove místnosti abychom
důstojné odhalili mohli
pomníky zesnulých bratří
za poslední čtyři roky

— Veliké překvapení v českých
kruzích spůsobila zpráva o náhlém
a nebezpečném onemocnění p
Bedřicha Slámy jenž po dlouhá
léta zaměstnán jest jako klerk v

Boston Storu V pátek býl pan
Sláma ještě úplně zdráv v sobotu
však byl nucen ulehnouti neboť

pokoušela se o něho prudká horeč
ka - Doufáme pevně že včasná

pomoc lékařská a vzorná péče
choti zaplaší v brzku nebezpečnou
chorobu kterouž postižen byl sta

rý a osvědčený přítel náš Fricek

— Akademie pořádána v so

bota večer v Sokolovně pěveckým
odborem Těl Jed Sokol za spo
luáčinkování českých hudebníků
ve prospěch nemocného soudruha

byla velmi slabě navštívena ač

dalo se předpokládati že šlecheť

ný účel a pečlivě sestavený a na

studovaný program hojně obecen
sťva přivábí Říká se' sice že

jsou Čechové národ "muzikan

tův" ale rčení to nehodí se patrně
na Cechy omažské vlastně na vět
šinu jich Doufejme však že

my v Omaze zvykneme si časem
na ušlechtilé pěvecké a hudební

zábavy
— V neděli odpoledne bylo v

české Praze živo' Český spolek
sv Jana č 29 Z C- - K ] své

til svůj prapor a na slavnosti té

podílely
- se kromě katolických

spolků omažských i katolické

spolky south-omaŽs- Byia to

slavnost velice okázala Pět hu-

debních sborů účinkovalo při o- -

brovském průvoju jejž udržoval
ve vzorném pořádku maršál pan

Henry Vávra Slavnost zakon-

čena byla skvělým plesem v síni

p J W Hrocha

— Pamatujte že 15 června

tedy od neděle 2a čtrnáct dní bu-

de pohádán koncert Lyry v Soko
lovně Můžeme směle říci že

program který ke koncertu tomu
to še studuje jest veskrze promy-
šlen a každé jednotlivé číslo jest
pravou perlou v oboru zpěvu sbo-rové-

Vzhledem k tomuto jest

vstupné velice nízké ustanoveno

jsouc na 25 centů pro osobn Dou-

fáme že nebude jediného Čecha

udbymilovného který by tuto

příležitost nechal sí ujiti Dokaž

mé snaživému sboru Lyra že e

jeho snahu '
připravovali

obecenstvu českému ušlechtilou
zábavu a tím odměníme členy
jmenovaného sboru nejlépe Kon-

certy české v Omaze jsou u nás
téměř vzácností á jest jenom na
nás abychom častěji mohli ušle
chtilé zábavy koncertní účastni

Dýti ::

- V pondělí kolem 1 hodiny'
ranní zemřela po nedlouhé nerno
ci pí Anna Kubátová choť kra

jana Vác Kubáta bydlícího na 1

a Leavenworth ul Zesnulá kra-

janka byla teprve 38 roků stará

předčasnou' „smrt její oplakává
kromě manžela sedm nezaopatře-
ních dítek" Zarmoucené rodině

projevujeme upřímnou soustrasť

84) ky 90c hodnoty— prodejní 19C

zbožím a klobonky}

linu bude po celé léto u firmy
C F Heřmánek 1316 William

ul tel Bai7a snížené ceny ob

drží spolky zábavné Taktéž

velký výběr v potravinách i pí
dobí pro domácnost všeho druhu

HORKÉ DNY NASŤANOU

Nečekejte až bude 110 stupňů
tepla ve stínu abyste se nechali

fotografovati ale učiňte tak nyní

pokud jest chladněji Holoubek

Vám shotovl ty nejjemnějsí podo

by za méně jak jinde Zaručuje
Vám že budete spokojenizkusíte
li jeho práce Holoubek český

fotogra&sta v č 1158 již 13 ul

ČESKÝ POHROSNÍK p Jos
Krejčí uzavřel novou á velmi vý

hodnou smlouvu s továrnou na

rakve jakož i s majiteli kočárů

takže bude moci nyní poslouŽiti
jak při výpravě pohřbů tak i nej

úpravnějšími kočáry 1 gumovým

ráfy ku všem příležitostem jako

jsou veselky a pod mnohem lev

něji nežli až posud činiti mohl

Závod jeho nalézá se státe ve zná

mém čísle 1140 jižní 13 ulice

Telefon 2992 39 —

— Krajané pozor! Známý a

oblíbený hostinec na 15té ulici

vedle "Creightonova Orpheum

vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dloube ý

sklepník v místě samém 11 sté

zajisté že přesvědčí se Že obslu
ha u něho jest ta nejlepší neboť

každý s usměvavou tváří odchází

odtud spokojen Řízné pivko stá-

le na čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeňské 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 ubíra-t- i

budou ' tf

— Nejstarším a proto také nej

oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul

'
Přijďte do útulného hostince

toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten

přijde podruhé zase neboť nikde
se miTnedostane lepšího štefu'ani

ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže bvti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý řízný
ifietzův ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný ''šmejd" nekoupí 23x4

— Všeobecně zpámý hostinec
Bartoš&v převzal v minulých
dnech do správy své zase Bartoš
a sire Václav Bartoš Jenž míst-

nost svou nanejvýš elegantně zno-

vu zařídil a úplně čerstvými záso
bami se opatřil Výborný Krugův
ležák výtečné likéry a jemné
doutníky dostanete vždy v hostin-

ci tomto a fiikde a nikdo neob-slouž- í

vás lépe než v hostinci
Bartošově sám Bartoš Ctěným
spolkům pronajme sé výhodně za
řízená sífi jak pro schůze tak i

pro různé zábavy za nejvýhodněj
šícb podmínek Navštivte svého
starého známého Václava Bar-

toše
f

— Mátelí cestu do města a
jste-l- i znaveni zastavte se v ele- -

gantuě zařízeném hostinci krajana
jobna M Fixy čís 1520 Dodgf
ul kdež se budete moci posilnili
výborným ' Lem po vým ležákem
aneb nejlepšími likéry víny a vů-oe- c

vším čím vám v hostinci prvé
třídy může býti poslouženo

jfidnou Jobna M Fixu
buďte ujištění že podruhé jinam
nepůjdete 32x301

Elegantně zařízený hostinec
na rohu 13 a William ul vlastní
chvalně známý krajan pan Ant
Franci Za nálevnou najdete vždy
úslužného Jindřicha Vávru jenž
s nejvčtší ochotou poslouží vám

řízným Schlitzovýin ležáken jakož
výbornými

-
likéry nejlepšími

druhy vín a jemnými doutníky
Můžete být ujištěni že cbutnati
vám bude vše co podá vám starý
známý vál Henry Zkuste tot 31

— Chvalaěznámý a oblíbený
krajan pan Anton Křeček převzal
hostinec na sev konci viaduktu
16 ulice Každý kdo jest milov-
níkem výtečného a řízného ležáku
Storz Brewiog Co vařeného z

čisté a pramenité vody t nejlepší-h- o

ječmene a vyhlášeného českého
chmele nechť zastaví se v č 160 1

na rohu 16 a Leavenworth ul u

vždy usmívajícího se a ochotného
krajana a národovce ANTONA
KŘEČKA který vás vždy roilerád

nejen čerstvým mokem ale i vý-

tečnými likéry a jemnými doutníky
obslouží 40—tf
— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte-

říž ze chtějí výborně pobaviti mě-

li by navštíviti moderně zařízený
bosticec 'u Habru' s z roh 15 a

William ul v němž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád 'Kromě toho poslou-
ží vám iaramantní Čárlí nejlepší
mi doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 32x301

drobnosti práce 1 úpravy pro-

dejní cena můžete si vybrati

CHLAPECKÉ OBLEKY i5o
Ze cheviotu nebo kašmíru dobře
zhotovené velikosti od 7 do 15
roků překládači kazajky všech-

ny spolehlivě a módně zhotovené
dobré trvanlivé jakosti mající
cenu $3 00 prodejní
cena $150

MUŽSKÉ OBLEKY $7 50— Z

velice cenných cheviotfl kašmírů
nedodčlaných worstedů časových
nejhledanějšídi střihů každý o- -

IIAYDEN BROS 16

— Slavnost? zdobení hrobů na

„ hřbitově Pleasaot Hitl v McArdle
""

precinktu odbývána bude v pátelí
dne 30 května a bude zahájena

')

5 '

A

1

0

určitě v 1 hodinu odpoledne Rev

Luther M Kubns z Omahy řečni-t- i

bude anglicky p Rev Greir z

Miliard německy Všichni jsou
srdečně zváni k podílení se na

- slavnosti té Elijah Allen

— Cvičící odbor Těl Jed So--

Kde 8' jakostí a cenou

se9 vnrrrsw
3 £ iijnilá lá]rtlV 1ILAVVÍ

11

tí fí sMcicl

lófr Harney sts Omaha

kol uspořádá veřejné cvičení v

Sokolovně v neděli dne 8 června

Obecenstvo české mělo by se v

plném počta dostaviti do Soko

lovný aby bujaré Sokolíky naše

povzbudilo k další vytrvalé činno-

sti Sokolíci naši připravovali a

připravují se pilně na státní závo-

dy Sokolské jež pořádány budou
ve dnech 20) 21 a 22 června v

Plattsmouth Neb a přáli by si

zvěděti od pťátel svých zdali se
mohou podíleti čestně na závodech

' těch v!-- ! -
[

— Česko-americk-
ý dramatický

klub zakončil v neděli večer di-

vadelní sesonu přátelským dý- -

chánkem v Sokolovně Brzy po
8 hodině shromáždila se v pro-

stranné síni Sokolovny nevelká

společnost a za nedlouho rozprou- -

dila se srdečná a přátelská zábava
Mladší pávky bavily se tancem

při výborné hudbě ps St B Le- -

NA HLAVNÍ PODLAZE

Bennttfiv obuvní odbor jeit hlavním iklailom
obuvi pro záméitnance v tavlrné a v Jatkách—
ktiMý pír jeil zaručen a za dííJI ceny nez kdeko-
liv jinde
Muiakáoll frraln urevice 1o taviroy a dvojná fft OC

tobofmi bodeivj a opatky Li
MuiUoll frrain atrevlpe do Jatek f dvojoáaob- - "JC

ofml ixxlcivy a opitky ílJJ
Muiaká oll řraln trvanlivá Orendmore Spode-- i (0 fln

lve rueoi tlokovaui— a jlepii Í6UU
K oylná pkojemutl obaloatl letkf klerk i) Vác Sip

I li h ' f? I

áfe I

MILT0N R0GERS
& SONS CO

Zvláštní výprodej !

iPocMjaéi dnes
Neopomeňte a vyhledejte nás [Vyplatí se vám to n flwotrirja

1 aoun j

Berne!? HUifttf otlUor la llml iům
i slame nrjlípe íáeobený lékárnický odbor v mřatž Omaze

Lanaři I ubefenatvo dopřává nám poiíplDÍJSI tvé dbvéry Doktorfi
kteffž zairlajl oámivé recepty ttáls pFibyvá my nepřejeme ti lepMch
ridkazft o oaii polebtivoati Mítjb tH regiilrované zkuieoé llkárnfkT
k'eHž přihlížejí k tomuto delikátnímu a přímému vdburu oaiitbo obchodu

Krajany vzorní obilouří p Václav Bem-- i abáolvent illlnoiiké lékárni-
cké koleje na North Weitero univereití v Cbicagu

Mntoké elefantní tpodof Drádlo ffla
lecloá ta &c prodaní cen I3ui

Celovlnioi moiaká oBlekj mající dobře oso a $1000 poknd stočí C flfl
prodejní cos „„ j3UU

Velký výprodej slaměných klobouků

MWoUstein&Co
prodáí

Quick Meal dobrého úiibu™: za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 uL Omaha Neb

Obchodníci xlČTem rýpraTBým

vám gallcn

Pokrok" Západu

gasolinová a modroplamenoá olejová kamna

Jsme jediní jednatelé pro tato proslulá kamna a ru

Číme ie jsou nejlepííJ tíjbcrjnřjší a nejúspornějšL

' Prodávají se ód $249 nahoru
Máme kamna všech velkostí a sloho za zvláště nízké

'
ceny Kamna prodávají se též na splátky

14 a Farnam ul Omaha

Mezi 16 a 15 ulici
- drahé dvéře východně od 16 ulice

obu jest City Savings Bank— My jsme zrovna vedle)
Předplaťte se na-- l

nejlaclnéjáí týdenník nazápadé pouze $100 rodnéL

T


