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to ai ) 11 řvtké filmy

1alllwill Oasttl 4 '
Krajané kleli 1 vanknva ta ohihotlem do South Omahy

ItjU milí ty ae usilovali

— Ve tiřdu lina dali jsme
dů vj"rioW v nsll svitnul lád
v JiwliíM liutvkaJi iliUtti ka
liter a Hmii I t M nich s mtnlrta
mi i bri rcsnll vir ha dtťhu 1

ó
Metropolitan Hotel roli 27 a L ul ]

I nu lil mú!n ti vyhtal kino iko
liV ta 1} C i velkosti lich k(ilni

OTwTAPIA

— 1'ftlJMK Sli avololný díl
fk klný t vvtná dokonale v

stkaní mata mluví anglicky
Sttlé mláto dobtý plst Hlaste
es Jot lloulkv míj Shtrman
Av# Omaha Nb jl—

— I II MOU Mi Ih odborní

klku jsou is 11') I} iih(a

'i't t'f lovná siná na 14 a

1'VMIiam ul a tklaj (huao
lumbrt Ystdu Firma tito pto-div-

ubil ví ho druhu taiutujlc
plni spokotnl láJá s přlieP
krsisno ť KANK KAMPAK

JI— tiditel

— Vjíofrtl pltt polaj as ý mi-

nulou sobolu Hájem Marta t 10

Kruhu Drevařrk v Sokolovně vy --

dtřil ie v kalJém ohltdu tneme--

i i ikynS kikt
tvnio jril ÍUen

podle avitipskéhn Asvln prkoe jsou vtlmi Čistá a vftlc
crli obsluha jeti ta najlrptí Nikde nebudrle lépe a lvnl
rohutlíni ntb Papal maje ioUm akulvnosi vyhoví ksldému
a pak lesí Ml vťbotní společník Za viornou obsluhu mři

Mužsko obleky po $10 a $(350
14 Mulikf kotila 1 Hrnci nrt
ba límcn vvifc vflěr pn ajtl v

řm ou ashrniity i Msnhattan
kotila a tuhými nlptsenksmí a vy

přece vlit le i nelacin(U Man

butan kotila prodává aa v malém
St tl v Kinrinlo Inlil

41
AUCVSr ťAřEŽ IAuk tat im

nit Četní plittlá 1 přlinivcl'!! hi¥lm( a avětmimi lil

OsnaČili jsme onehdy lýbAr multkýcli lalA aa tylo dvl

ctný — Jou to ob dobil tvny — Jsou loceny )! vihovujl

p:iiln ulil ttiU) ta4 vm !#! llki—Výlíi
tylo dvl ctny víra nl splnil kterýkoliv poladavek také Jsme
kladli — Ovlvm le někteří muli klelll byli tvykli plstili víte
nalétli co chlěli la 1 1 o a I13 30

Mužskó obloky za $10
Představují výběr prostých a hetkých cheviotů kalmlid h

láiek a worstedA tlemě nových a in Jívidualoich vzor'
ků— střihu dle nejnovějll mody—padnou lak dokonale jsk jen

laty padnout! mohou— vytrvají jsk jenom lálky také akoati

vytrvali mohou

Mužskó obleky za $1360
Právě druhy s čichl ai lze vybrali— dobrý atřih jinak nebyly
by v nslich zásobách- - dobře zhotoveny sice nenesly by uvnitř

ná) nipia Mohou býti snadno přirovnány k jiným ío oble-

kům Není obavy { vám nebude vyhověno Výběr len jest
téměř neobmezený

prodavači pro nilate v Mitaourt
lo t Ntl-ři- musí ri ( I vý

boroý Iskt tnttrii řr(tmnnu
mluvu býli schopni vytltkati
neméně ol í jooo Slulné binf

mltlf ně aneb na proviti Nejsou-I- I

obeznámeni aatiml obory b

deme h uřnl Adresu udánfm
stáří tkulenosti a olporuíealitit
atlrt na "Pokrok Západu"

Omaha Ntb jS —

— Milovnici pratcho pleflské
ho moku nechť a sejdou plilil
obolu v hoitioci l'f Semcráda
na rohu 16 a VVilliam ul Vý-

borná plzeňské na Cepu a pravé
ietké ayreřky jako tákuiek kdo
a! mola pliti něco lep&lho? 38x1

— Nejoblíbeněji! iiacl žízni-

vých krajané kteří maji centu doj

Výroční t? PLES
Sbor Vlastislava v 2 J C I)

V SOKULOVNÍ: NA JIŽ 13 CL

v moIhMii ilno ? vIiik IfMM
Hnitím N II ltikéhe Zaíatek 1 hnile veeVr

Vatapsé (Mhrnijíťl vtíořit: Na s ááraoa S 100 1 datil dáma SOc
U aiimrt ptljwmnou tiWnrn Spin itcbniiiloa pltvl JmI rUrái

K hojné oávltěvě zve v úctě WtUatt týitr

oblíbeného dámského sboru to --

liolo arlli se v poctu přehojném
neboť věděli betpecoě le se ve

veselém kruhu Dřavalek neměn-
ili pobaví NíkUtl opět přilil se

podívat na cviílcl Četu liborj
Nebtaatká Lípa í iKj WOW
klerál poneiprve před lirtl veřej-bos- tí

vystoupila a tu není divu že

zábavní výbor msje na starosti
lolik milých honil nemohl při
oejlepll voli věnevati vlem po-

vinnou pozornost Hod a ve-

čera rozproudila se při hudbě Čes-

kého hudebního aboru ardečoá a

nenucená zibava a potrvaU ne-

přetržitě až do rina Cvičení

Cely sledováoo bylo a velikým zá

a hodí k dělání polltAřft po 3c
CorJurcy kabáty po i yH a k

nim hodící se kalhoty po f l })
Kolené rukavičky 13c Mutské

nášivky pěkol zbaveni do llula
neb modra 7íc Prostředni
lěiké spodní piljlo aa ktetéllo

obyčejoé platíte 30c ta cenu

33c Liché chlapecké obleky od

9c vylc Dobré klobouky po
čtvrťáku Silné střevíce po yc
a celá hromada jiných dobrých a

užitečných věct za ceny nitlí než
výrobní V oslem prvém po-

schodí na prvém stole zrovna

naproti vchodu nabízíme nrjvěllí
láce v pěkných nových jarních
oblecích o jakých ae vám nikdy
ani nezdilo a o jakých jste nikdy
ani nealyleli Zde moíete dostat

jmem a pěkné výkony bujarých
Cleno čety jimž velet kap Louis

místa atal a "The Boyť Home
Saloon" na rohu 13 a Howard
ul jehož majitelem jett atarý ko-

lik p Aot Kretek U něho

C~-- l " _
Chleborád velice Ubily ae přitom

hiiu_ m MíolírTl A M1 fríir?obleky Uk pČoá jaká vin nú2
nému obecenstvu lak námidostanete v každou dobu řerstvý

ks iiiiiin:irii vím aiiliuvii!! sii _c wnin i iujilřízný Storzav ležák jakož i ta

nejlepíí piva lahvová NeZ nejeo

sóřJDO žíznivé ale i o hladové atará se

nás Tonfk Výborný "lunch
teplý i atudený k dostáni jett po

celý den Pro ty jíl jsou milov

krejčí zhotovili na zakizku asi za

£2500 a nikdo nebude mocí

mezi nimi udali rozdíl a výpro
dejof cena jich oboáSÍ jen $6 90
Mezi obleky těmito mino krásné

vzorky jiné jsou též Černé a módné
střižené český prodavač vám

Svědomitě poslouží

THP ll AiUNTEK ťl OTHIXi 10
1519-153- 1 Douglas ul

Bydlíte li mimo město zallete
nám své jméno a my vám polleme
nii katalog

Státu@Ncl)rasky
i
k

niky douSku říznějšího opatřil
Anton výborný ítoí "Beotoo"
lepších doutníka nenajdete v Žid

poívAdAn budeném hostinci v městě Krajanům
venkova doporučujeme vřele "The i ve dnech 3 4 a 5 června 1904Boye' Home Saloon" a podotýká
me Že pan Anton Iapance v ho

sdělil zábavní výbor jest s výsled
kem plesu sobotního úplně spo-

kojen
— Krajané jíž jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova kte-

říž se chtějí výborně pobavili mě-

li by nav&tíviti moderně zařízený
hosticec 'u Habru' s t roh 15 a

William ul- - v němž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě tobo poslou-
ží vám laramantní čárli nejlepSÍ-m- i

doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 30— tí
— Velké oblibě u Českých ho

spodyněk těfií se výborné zboží
českého řezníka Chas J Pastička
jehož obchod nalézá ae na 10 a

Baucroft ul A není také divu I

Vždyť u mistra Passicka dostanou

nejen vždy čerstvé maso vleho
druhu ale i výtečné zboží uzenář-
ské u velkém výběru Hospodyň-
ka která koupila v obchodě tom

jednou nepojde podruhé jinam za

atinci svém netrpí Telefon: v míčovém parku (Base-Ba- ll Park)
na 13 a Vinton ulicích v Omaze

3526 — tf Schůze výborn ero Českoarne- -

ěříčkou nadaci

Nakupujte tam kde mužoto své

penřzo nejlépe uplatnit

BOSTON STORB
Jest mjvtHSÍ obchod na ziínaM

No jvčt&í zásoby! - Nejvčtší biče!
Nejvčtsí rozmanitost pro výbčr!

Zvciih? ván ah) sic si učinili domov v misom

obchod' kdykoliv ziivíliíto do Oinalijr

Za vale peníze na nákup koupíte více dobrých věci zde než

v kterémkoliv obchodě na západě

— v nečten rano roznesla ae

bleskurychle naií Prahou truchli Sletu tohoto sótastní te Činně Sokolkv z Omshy South
vá zvěst že vážené pani Šaldové odbývat! se bude v Sokolovně v

íiterý dne 10 května v 8 hodin i Omahy a Plaltamouthnení více Bylo sice známo žr
večer Vedle jiných důležitýchjot upuutáoa na lůžko vážnou

chorobou avSak že by byl akon ífá JíiIiid li ii dráhách budo sníženozáležitostí projednávali se budou
doSIÓ dopisy Člena na oběžník)
jím zaslané Kéž vlíchni výboři

statné dosud paní tak blízko ne

tuCil nikdo Paní Šaldovi rozoe m O pohostžoí a dobrou zábavu nlvStévnlků bude podo s:hůze laskavě se dostaví
monia se ve čtvrtek 7 t m a v káráno VÝÍUHÍ
sobotu v noci vzdor veškeré po S A Berínek taj

Jan Rosický předlnic na avétě Zkuste tolmoct lékařské a vzoroé obsluze 74
vých milých zákeřné nemoci

podlela Pohřeb vižené krajanky
' a zaVe čtvrlekrftftířiSodbýval ae v pondělí ve i hodiny fÍV:ulíllílodpoledne z domu smutku č 1339

již t2 ul na nírodní hřbitov za IlilU II I

Jii'JIp4í I neolnred Jsjmn Tca 50c
libra a za 1800 nTVffťM

m i "" v pátek:
hojného Yíitsteustvl přítel a zn Hl

mých hluboce zarmoucené rodiny a za1'lerbevka Tomatiies 0eV 80D0tU HiHt HÍHII'HU skvostné rakve ve kteréž spo Slil ni

— Akademie pořádaná minu-

lou nedčli večer v Sokolovně Pěv
Odborem Těl Jed Sokol na osla-

vu pětiletého trvání vydařila ae

po stránce mravní znamenitě

Program byl bohatý a pečlivě se-

stavený a provedení jeho bylo
zdařilé Jíž dávno nebyl hudby-- a

zpgvumílovnému obecenstvu
Českému připraven požitek tak

skvělý jakého dostalo te mu v

člvaly tělesné pozůstatky zesnulé

obecenstvem bouřlivě vyvolán
Též i koroetitta p Karel Nepo
dal a Irombonísta p Vác Chvá-

la zavdíčili ae obecenstvu zdaři-

lým přednesem duetla "Miterere"
od Verdiho— Program vyčer-
pán byl teprve o půl dvanácté ho
dné načež rozproudila te taneč-
ní zábava jež potrvala do bodin
s půlnoci Pěv Odbor a tnažívý
cvíčitcl jeho pan Alois Kořísko

JOS NOKÁK 1264 ]i2ní 13 ulice

Itiloy Brothers Co
VELKOOBCHODNÍCI

Likéry adoutníky
Old MI II tury ]lye Dfnmond It Uy

N H Archer Hourhon

krajanky shromáždili se všichni
ileoové rodiny V domě smutku
í na hřbitově promluvil p Jan

— Chcete ai opět jednou poKoaický dojemná slova útěchy — Pan FrantiBek Ludačjta ka

menický pomocník nyní v Manchutnali na řízném importovanémOhromné množství věnců a kytic
ncjlcpSím bylo dúksin jaké neděli Zel že účastenství oaplzeňském? Jestli ano tož přijď hattan Kans ahání ae po avém

vzdor překrásnému počasí a nízucté a vážnosti téSila ae zesnuli te v sobotu do hostince Franka 111M Knrimm Htpříteli p Praotilku Starém

můře býti t mravním úspěchem
nedílní akademie úplně apokojen
Nechť jen pokračuje statně ku

OMAHAkému vstupnému bylo tak maléSemeráda na iG a William který ernovíc v Cechách kterýžpaní — Joaeíina Saldová roe
ná Vavřínová narodila se v Pří Jsk často slýcháme krajany osleprý před 15 roky přestěhoval dcvis také počastuje pravým) Český

mi importovanými syrečky
předu a jsme jisti že české písní
a české hudbě získá hojně přátel

si stěžovali že v Omaze postrávratu kraji chrudimském v Če
dáme takřka úplně ušlechtilýchchách dne tg března iHxH Dne

Ameriky a má ae přítomné zdržo
vati v Omaze Pan Ludáček za

mý&lí se odstěhovat! do Omahy

— Jak se dozvídime Tibor v raoactt netečných nalich kraja
nflzábav pěveckých a hudebních13 května iS6a provdala ae za p Nebraaka č 4771 MVVA hodlá MWollstein&Oohic titíž krajané když mají přlle—- Minulou středu odpoledne

Fr Saldu z obce Jehnědíkdež po

It roka žili iraatný život manžel
nspořidati na oslavu 7letého trvá
ní pěknou zábavu s programem

— Elegantní zařízený a bohatě
záaobeoý obchod doutníkářiký

Most na podobné zábavě se ponavštívili nás staří a milí přátelé prodá vám gallon
pp Jan Franci a Vác Hun viastoi pan Václav Dulátko v C

dílcti zůstanou hezky doma Jest
ta smutná prsvda kterouž marno

- Bujaří Sokolíci nali zahájili
ský Dne 3 května 1873 opustila
rodina ŠalJova rodnou vlast svou

Mm m m m

ta&o ižní 13 n Na skladě márarwell Neb v průvodu svéhojiž do opravdy předběžné práce rsrbratra a ivakra p Aut Francia jett zatajovali Program o dvou
odděleních sestával celkem t 18

velký výběr pěkných dýmek Ipi- -vystěhovala ae do Ameriky
Nejprve 1 sadila ae v Baltimore maiitele oblíbené hosDodv

pro příští jedenáctý alet Sokola

nebraských kterýž pořádán bude
ve dnech 3 4 a 5 června tooa

čísel aviak ve skutečnosti přednekde vlak setrvala pouze dva roky SSupce" Pánové Franci a Hun

cea importovaných tabatírtk
jakož i velké zásoby labiau kuřla
vébo líliipavébo a žvýkavého

oonreho claretu za 65c
ťřineato vlaatnl svdj pluesr a bude vát státi pouze 6oc

WOLL8TEIN & CO INK
522-52- 4 Jižní 13 ul Omaha Neb

seno bylo čísel skoro jednou tolikOdtud přesídleli ae Sald5ví do
přivezli do trhumíčovém parku na 13 a Vinton

ježto nedlené obecenstvo donuti
uoutnlky jeho jsou k dostáníul v Omaze Sokclíci i Sokolky

Cedar Rapide la a po tříletém
tam pobyte dne 36 června 1878

hovězí dobytek a a cenou utrženou

byli dosti jeltě spokojeni Sdělili
lo téměř vlechoy účinkující k při každé solidní místností tf
dání čísla zvláltoího Pro obsáYpřistěhovali ae do Omahy Paní námi že tak brzo nezapomenou

pilné cvičí a zábavní výbor ae

stárá aby pro návitěvoíky t ven-

kova docílil levoých cen oa dra
loat programu nelze nám probírat! mtUtUtllUU tttttttteena cestu jakou mílí t Aurora až
číslo za číslem a proio zmíníme

Šaldovi byla roziafná žena a
vzorná matka a tčííla se áctó
vfecb kdož ji znalí Zanechává

do Lincoln od půloocí a! do ránahách a zároveřl aby opatřil pro ně
stMIske íerbě S Oaiabr I vrnkava Imtúterý Jeli na nákladním vlaku

ae o provedení jeho více celkové
Akademie zahájena byla overťj

alulné byty Mimo to připravuje I Kalový plcsfzae muooie zarmouceoeno man _ t o 54 vozech do něhož napřaženýpro ouy ty peoe programy a za rou kterouž pěkně a ladně předžela tři syny FrantiXka S Jose byly dva paroatroje Za Auroraručuje milým hoatom pěknou a
neal orchestr páoé Kořískův

ElcgantnS zařízený HOSTINEC
kurl vlmtnl

JOO UTo-vdlE- i

ýl2iJlt 15 a Howard ul

Vfutnf KruKAv "Cthlntt" tuTa na éepu JskoJ! I aejloplí rv 8bvo
ví sklili mí fHMiA ta oJIrf vlna mpí llkiíry a vWoiS dwutní- -

porouchal se parostroj náaledkem
čehož dlouhý vlak pojodnou ae

zastavil což mělo 1 zápětí náraz

srdečoou zábavu Není pochyby
že sletu sokolského siiCastní se

hojni přátel a příznivců Českého

Slavnostní řeč p J J Mika byla
velmi vzletné přednesena a

že ila od ardce k
Sokotstva tak prudký že několik cestujících

přiSlo k vážnému zranění Jeden ' 1 : -
ardci Sbory zapěné Pěv Odb
Sokola jakož i dámským kvarte- -

a- '-— JiŽpříStf sobotu dne aj niijnmi priífn araisna z: JOH KOVÁK
o ♦ ♦ e a a --- ♦-

t Hd J () I)

v soboto 23 Mna '04

vSokolovsť )a Dorcas wl

fa Jaroslava a řtyry dcery An-

nu Josefi a 11 Barboru Lcttii
Frank S Šalda osazen jest v

Cedar Rapidních la a přijel na

pohřeb matčin se svou chotí
Jaroslav Šalda je telegraf) stou v

Kvanson Utah a nejmMSÍ dce-r- a

Lottie provdala se před týd-

nem za p Ottu Millera známého
hostinského nyní naazeného v

St Louis Mo Též i manželé
Millerovi se dostavili k pohřbu
— Hluboce zarmoucené rodině

dubna večer pořádán bude v So-

kolovně kalikový ples dámským
aborem Hvězda Nové Doby fi 86

m a rčiem pěv Odboru

te vleobeeně Pravými
celého programu byly vtak

% cestujícícn zraněn byl tak vážně
že musil v Lincoln v lékařském
oietřování zůsttajiný pakbdržel
od správy tí & M dráhy 115

Pánům Franclovi a
CD Jak rne doalechlizábavní Vstiiiiií ti eeatéO já ti uplynu" dvojzpěv od dr

MnŠIičkovíýborchystápro návštěvníky kali Aot Dvořáka jejž úchvatně za
kového plesu zajímavou novinku pěly alč T bouikova a al Bož

íiurtovi a pak p Krumlovi bra-

tru hostinského p Prokopa
Krumla jenž a nimi v témž vlaku

ablečníkova jsouce na piano do PLRaS!Jaká to novinka ale bude ví pouze
jen několik zasvěcenců kteříž na
veikeré dotazy zvědavco odpoví- -

provázeny al L Bookmayerovnuprojevujeme upřímnou aoustrastl
je kivme oemuerio otrrsu ne

Kulili ňím ťívjfllciiňi- - ?
nu hf ltňfV%íUU U vchlll lintřt- - 2
lek kulíku tvých litů vnbíhe Zatalo ae na Itěstf ničeho bylo

"Cikánské melodie" od dr Aot
Dvořáka jež překrásně zapěla tl

CackleylJros
výhradní majitelé

Uekihw a Pnre Peter
KirnožIliirl£ kořalek

Západní dodavatelé

oíarlck Dna ikottké kořalky
1

ttciptrtont Vlrflnla Dart via
Kepsoldovýcfc Kallforstkýck via

a tálemk

3ffilt Mitrroiv"
Excelaior Sprínaja Mo

Hspoisvia

aatiaitiaaiia
dají "Jenom přijďie a uvidíte
Buďte jisti vlak že budete mile

překvapeni" Výbor Dpozorfluje

— PřIStí sobotu Čerstvé plzelj
ská pivo a pravé importované če

ská syrečky r hoatínci Fr Seme
ráda

1 lioufcicova provázena jsouc na
SPOLEK 11 MU

nám potěleoím pohovořili si chvil
ku se starými známými
— Výborná pověsť česká ho

piaoo al L Bookmeyerovou
napoeiecj aazaou dimu auy neo

spody "a Sflapce" pronikla i dopomněla přmésti saebou v obálceaaawasBnassasBr W3
vzdálené vlasti staré a žoviálnl
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