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jrst tak nuké p mře lioo na
celý lok že rlávánl prémií známe
ná pra nái citelnou ímančnl r tri1'roio rothodii nuib dávati
tii
Irtos prémie pouze tem kdo před
platí si "Pokrok Západu" dn i
ledna
Za prémii budeme
dávali tylo kalendáře t

Ochotníci pozor! ZknuŠka n
"Česhé Amajtonky'' ve čtvru k 10
prosince určili v 7 Jí hod vefer
v síni p IVzdirrte (bývalé to
ťni Bartošově) na jižni 13 ulici
Jest nutno aby vŠirbni účinkujíc!
v Čas do
zkoušky sr doplavili
Jot Mik ředitel

Mma

ťalaco Sfablcjs

liltné

I'ihin)íir taj

!

hllm snuh k vyjtlri n
iiljdnrjls
Jej tiejvřiM pnjfovn koní a povnuft

Jen po dlouhém rotpakováni
lvně jržto přrdUhá volba úřad 0lh0'llali
jsnxi dávali Irtos prcmii
nlkň a iné důlriité jednání jesl
lům "1'nkrnku
předplatili
ZájtsSokolů
nutná
přítomno! vSdi
na
náš
du' l li
K

í

i

trn

natýjwH tlfýrlitlmtnllflin

Kočilry juu vyhřívány a proto
niořno tilrli odnlkniiutl I dUÍ výlet Pnvory mol no ai ohjrdnatl téá
telefinlckv
TKI 817
8

PT1 Zvláštní sváteční nabídka

1

do 5 ledna 1903

I prázilnenri inÍHlo hriilmíka na

Kalendáře z Čech:
Pďlrkův Národní kaltmiář
Cena
1 kvnrt
Kdo by z kr„'i našich přál si
Port Wlnc neb 1 kvart Klack-berr- y
kalendáře tohoto je 35c jako
Ces
ml
na
l"i'ka
nastoupili
ZDAItMA pM každd pillonové
premu dáváme jej ta doplatek
Nár hřbiimr lltuih' re přihlásí
tS crutii
obclniívťo kořalky
co nejdříve u t ťt
Hřbitov remy cuovanuty Mitnaar
iena
nlho spolku klo'i-"iíka p Fr
tohoto kalendáře jest 33c jako
15 ul
Svobody č 1234
prémii dáváme jej ta doplatek
![5"lMAI1ltÍÍÍ
se zárukou o naproaté řlatotí pro potřeby rodinné
Krajané kteříž dosud nezapra
1J centů
vili povinné poplatky u tajemníka Vlas (' nový prostonárodní kalendář
Ci na tohoto kaleudáře jeti 35c
Česko Nár hřbitovního spolku
South Omaha Neb
kioDoucnika ťr svobody a sice:
je ko premu dáváme jej ta doplaNitlvMI
z
a
čtverec
lotu
tek
nhlmlnivkový
50cfooza
23c
obíilii li na itpuda
ije
Velkoobchodník lihovinami
1—
z půl lotu
Kalendář zdejší:
jsou důtklivě Žádáni
neumu
co
za
dlužné
Amerikán nejlepší Český kalendář
by
nejdříve
obnosy
19IC3
zde vydaný Cena jeho jest 30c
pravili
II
Fr Svoboda taj
jako prémii dáváme jej ta do
plátek 30c
na rohu 13 a Wílliam ul Omaha
Opravdové nabídnutí k
Podotýkáme že k prémiím jsou
Nfintkii
Člstd a pohodlní rííciii!
oprávnini pouze předplatitelé do
p„k(Jt pro cestující Jako I výborná čeiká
ledna 1903 a to za doplatky 13
strava a vzorná obsluha V hostinci onrirMto výtočný 8T0RZĎV
V nettoHtntku známoatl v kruzích
LEŽÁK
nejliipíí druhy vln a llkorft a nejjomiičjfií doutníky
krajiinitkých(ncbdllmť v fmUé miuit) centů na kalendář z Cech a 30c
K rajanii rvítíto II do
lilcfláiii touto ceHtoii (Iru? ku Klvota oa kalendář Amerikán
Omahy návstřvon ubytujte ae v botolu Praha a
svobodnou dívku od 16 no 26 roku MáiiMflto nonom pnna alo zlmvltfl ao I vtullkýcn oioázf
V úctě
8
Vyd Pokroku Západu
Iwin 21 roky stár svobodný
řou
Tel LIHU
vm vnr j luinoirtL
OpříziiBkralanflíiidá
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neposílejte peníze

ilnn
ij prouncr ve
ntpolr tnev Národní afni jrlikol
plrdirhá volba úlalnic a jinf
velmi
ilňlitité
pdniol
jei řl lim flirt
if ilooinnat vl-- h
řádniitl I MlllJAMU tt
a
t
rkulě dl
Nrpřitomné podléhali
1'rant C)Hk laj
atanuv
ítii!3 Pokrůka
TM ir4 Sukni Omaha
odbývá ýrnfní svoi nhňaí ve

jehož střižní obchod v £ 3014 na
t
10 zne ii )eií
c
neooyceineJí Kranne
Krona
ini
—
O ulici úžasně vzrostá doplňuje
r
-JL_I- pni miane mt0
uoriuu pry vigycnao
ragickým ukonienín mi avé zásoby neustále čerstvým zimmužské Frahy
jak depeíe ona 0Mné romance vnuíkv
c((řov_„ ním zbožím kttré bude velmi
vlak 0)ř novť _a(lin
podotýká princezna
levně
j„t
Má též velký
oiccmio
iPcn pnncovycn ani r0(lll HabbirkQ apočiví jakási výběr prodávali
trvrnlivé modni obuvy pro
iubcui
kletba
jeuuc noci neKiery
Na skladě
pány dámy a dítky
Taká komorník o !m! nrnl
eavmivycnsOKQ WiDductiKractíO
má krásné obrazy jež vkusně a
r
L
Ml
JIIM
11
re - nrávv
yuu huriii van princezně
t nnilcnul hr nn
fvr ilu
levně rámuje
r
ř'1
Neopomeňte že
je)l manžel má srovná v tomto unén( by prinCeZnou postřelen nikde zboží lak dobré
levněji neoaamziKii uoacavencKO 1 nerecKOU
Prin- - koupíte
„av
jeho jelJ pováilivý
I3mi
v paláci ve avvch aoukromvch
—
naše
Upozorňujeme
kraiany
omn"cn princezna jez aveno emřela DOnívadž nrv
to latiu
T J
kteří avé dítky do české školy po
chotí ai vzala z upřímné láaky hovala '
tílati chtějí aby je nejdéle do třetí
prooukla v takovou zuřivost íe ae
neděle u pu učitelů M Chvála a
fúrií
téměř
podobala
Jot Štěrby do školy zapsali dali
Uchopivfii malý zlatem zdobený
Nové půlletí Školní počne v první
ZE 80UT1I OMAIIY
revolver
který jl kdysi manžel
neděli v lednu a po třetí neděli te
jejl daroval aby ae a nim mohla
přihlásivší žáci nebudou více při
bránili v hodině možného nebez
Home
FuriiltureCo
jímáni
ze
poněvadž a kafdým no
vyrazila
avých
pcíl princezna
komnat a Iptíla témíř kn dveřím 503 sev 34 ul v South Omaze vým Žákem později přijatým na
předsíně vedoucí k oddělení obý má na akladě hojný výběr vhod stává zdržování ostatních v po
Přihlášky konali se mo
vánému princem
ných a užitečných vánočních dár kroku
3 loty na icdiiom lote niani
Ceny mírné vzorná obsluha hou již nyní Za Matici Školskou
Záe atál na stráži komorník kn
domek SCauiřittnáui mé jest farmařev So
Omaha
19
34 —
jemuž princ přikázal aby dvéře
ní nyní pracuji v niřntř na wkcl Jen
M Chval
li Dieostbier
atřežil a nasazením svého života
Gumové teplé přezovky
opravdové nabídky přijímá ám hleda-te- l
dívky jehož adren jest: Jan Hteln-bacPrincezna mu rozkázala aby oka ílanelem uvnitř pro ženské a děti
předs
jeJnatel
10x2
Anadarko Ok la
—
I
ve výprodeji za 45c pár
Dříví
mžili ji vpustil do vnitř
V
vápno cement plast
j
Ud výhodně koupíte 11 Crosby
Komorník a mnohým omlouvá
Vacka na 24 a N
ním vlak to odepřel
Co Mají též velké
— čilý Hái Palmové Dřevo Kopietz-CasePrincezna na lo pokroCila ku tMo 7 Kruhu Dřevaítk iiaoofiriá 'ýbír všech druhů uhli
Zkustý dobře zařízeny' smíSený vhM jd v
r
i
t
'
ft
cnrann
averim a KonioroiK
ianeíul zábavu v sobolu due 9 a budete spokojeni 1 váhou do Prague Neb Okolí jest hiijf Čechy
To e(Jna
tirotou zboží
v iIni
avými roztaženými pážemi
Úřadovna jest na osazeno Jest to jediný cck# obchod
pIIÍ( Lajtneu
toho druhu v
í'rfimi'tiá cena
tím více rozvzteklilo princeznu a Zábavní9(4
vvbor zaháiil liž uříorav- - N ulici mezi 34 a 33 v Johnro zboží v obchodumřstí'
Hoř
tomto
ona vytáhnuvli ukrytý revolver né práce k zábavě té nebot
nově pozemkové úřadovně
6—
ní
160(X
obnáSÍ
prodej
průměrní
i
pakli
— Vhodné dárky vánoční pro 7M pnxlivá se za hotové obchodní
pohrozila Komorníku
přeje aby četní přátelé a příznivci
nevpusll do vnilř že ho zastřelí a oblíbeného spolku toho v kruhu dítky
dospělé obdržíte levně u staveni prodám neb prona jmu 1'fli'lna
při tom namířila revolver na chvě- rozšafných Dřevařek výborně ae Anny Novák £ 106 sev
prodeje jest chatrné zdraví 1'řihllSky
34 ul
V
jícího se sluhu
Vlasák
pobavili Za tou příčinou zamluvil íoutb Omaha
1HU7 dřjtrí se pod adresou
Lei ten jia věren tvému pánu ai již účinkování výborné kapely
10x3
Prairuc Okla
—
Krajané touth omaŽští a zvlá- ani ioLlo hrozbou te nedal po- - Frankovy Vstupné obnášeli bude
itě z venkova kteří za různými
hnoutí k tomu by odstoupil ode
p01ize 25c osoba a tu te lze nadití obchodními záležitostmi
Co
do South
v" ze oavateva Dude veika
17x3
Omahy zavítají potěšeni budou
no
Komormau na hmii um
415 Jí 24 ul South Omnha Jlfli
a pohodlně 11H
lajisté zprávou že chvalně známý msí
Chvějící ae její ruka chybila
na sklailo nnJvfaAÍ ziíaobu a ilepM
hos'ncc
v'"tní
K
Siukule nalézá
krajan pan J
Komorník vykřiknuv tděSenírn KaÍ
vyber papíru na iif ini nejnovnjlco vzor
te nyní za nálevnou v Metropolitan kh avíiiik od Uc nahoru
JUfl Ccrrcný
prchal koridorem před rozvtekle- il
Mají té voliký výher harev laku
Atí-ft akla viho druhu nidlepil
pou princeznou a talo vrazila do a roku ao a Q ul v So Omaze hotelu oarohu 37 a L ul vlast
něném
voliče
cnnu
za
nízkou
oblíbeným hostinským p Jakoati
vnitř k apartmentu princovu kam Klzný Metzóv leták stále Da Cepu
narvi me
Pan Papež dávno
vyiopujoiriu poaoíM napin-rug Papežem
hluk a střelná rána nepronikly
Nejlepií vína likéry a doutníky
trvmil lakujeme uvere a víeod dřnva
iž
zkušeného
a
Mimo
na
má
to
skladě hojné zásopotřeboval
85
Téměř poloSílená žárlivostí a
tpo uvnitř
a vnikaní práci ručíme
vztekem letěla princezna dolož- - by výtečných kořalek které pro- - lehJivého zřízence a proto požádal
Deltě si učinit nita rozpočet na prače
nice tvého manžela kde nalezla dává levněji než kde jinde Jdete- - nana Sinkulu který poslední dobu
a niatariaJ aparlajlcl do natcho oboru
herečku t ním v milostném téte a I" kolem neopomeňte ta v hostinci bydlel ve Spencer Neb- aby do- žité toto místo u něho přijal
("m zastavili neboť tam najdetv
léte
í" českou síň
Princ jakmile choť tvou za- - vždy pěknou společnost a Červený Pana Sinkulu bude velice těšit Ncj pohodlněji
vlastni
kJyi krajané jej navštíví neboť
hlédnul zblednul a tkočil k prin vál vždy ochotně obslouží
on vždy ochotně je obslouží
cezně hodlaje zabránili tragedií
stahovací záclony do ok-na
a({ulM South Oman
— J J MALÝ na 34 a í) ul
kteráž jak tulil te měla odehráli "rolety" ve výprodeji za 7#c
V pohodlné oaiovnft Jnat vždy výbom
v lom nuamziKu
má na skladě vždy výtečné dout iežiik na
kui u I V Vacka na 34 a N
princezna
čepu výbč-- tčch nejliipMcb
likiiti a pravých
výkřikem "Bestiel'' vypálila na
— v ponaen v o:30 hod v niky a tabák všeho druhu čerstvé (lomufkli výlftčiiýcb
vln
nernlaovanyrn
chvěíc( se herečku a trefila ji do uocl
pečivo
ty nejlepší cukrovinky
ťroatranná útulná místnost spolkoví
přilel k vážnému zranění ovoce Akolní a
prsou
psací potřeby zamlouv v nHotsma a ct spolky
£
v
Dendekwick
Frank
bydlící
Omaza lepM pohmlInčIM
zaúTa zavrávorala a sklesla se
denní noviny a různé zábavní a
I sin tanecm nemá v no
1
804 aev aS ul Seskočil a rychle
lovnějal
na
koberec
pěním
knihy ku čtení
táze rovno a protož cl polky českl
Vykonává též
a to tak neSťastně
edjuc(
káry
(lobřo když nbi'1 poMdrm
Nežli mohla priucezna vypálili
spolehlivě veškeré práce notářské učiní
malltele na pod
Jnkčkoilv přeptají
druhou ránu na tvého manžela že ti pádem na dlažbu roztřiAtd a pojišťuje proti ohni
Navštivte
rrlznt krajanO porour-- se
i zraoénl
minky
a
lebku
to
mimo
utrpěl
tu ji již princ uchopil a vyrval jí
a on váa vzorně obslouží
FK UlTMKlt
43
(13
Těžce zraněný muž do- - jej
rxvnlver a nrínreřna uchvácena vnitřní
O přízefl žádá
J
J
Malý
é
oe
žalem a lltoatí vypukla v křečovitý Pfven M do
Stav
™coce
jeho
povážlivý
a
doveadrcena
jet
Hosté v hottlu "Praha"
pláč jsouc úplně
— KRAJANÉ když zavítáte do
dena byla princem do její komnat
Během posledních několika dnů
K herečce povoláni byli oka- - South Omahy a budete li přáti ubytovali te v hotelu "Praha"
mini lékaři již po vyletřenl rány prohlédnouti zdejší jatky obraťte jejž vlastni chvalně známý hostinříká lid ná o clovAkti
hledali že lato jest sice tižkáale lan na atarého boatioského
lrfl il&MlllfMm vm ský pan Vine Dobrovský mimo
není naprosto tmrleloá a na to
tiainu
£
četné jinonárodovce
dny nbo hoatc
VÁCLAVA IHHELKU
následujíc!
na KUko
ř
připoután
jest
do
za
v C 3701 Q ul
poraněna oavezeoa pyia ao iveno
již
krajané
Omahy
různými
bytu
na západ konci mottu kde ae vždy obchodními záležitostmi zavítali:
Princ te tnažil aby talo tkan-dál- domluvíte česky a vysvětlení obBukáček Jr Bukáček Platts- historka byla utajena leč držíte
Obsluha co pejvzoroějSÍ mouth Neb J Petržilka Prague
—proti—
lužeboictvo herečky váechno vy VAC DIBELKA maj
Ed A Dvořák Wilber
zkušený Neb
zvonilo a záhy o tom mluvila celá hostinský
tatí Neb Jot Šraíel Joa Černý
Praha
Beamao la Jos Jindra a man
— Podp Sokol Tyrl č II
Proti princezně nebude soudně
bude matkami plet svůj želkou F H Svoboda Schuyler
V hrozných
h
feh
zakročeno
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