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klrrél byly prodávány ta 30

lio I15 hí $13 bu lou protUiá
uy v tomto výprodeji po j 30

#3 Í7 5rt T#ř prollvá len
Čt pice rukavice spodní práJo
koiile vobae vle v obor tento

spadající
I S — Ot je lnávky a venkova

na tyto pláttA apřávuř rychl
vyřídí a ručí sc řa jsou zs méně

než poloviční cenu

Anna F Novák
1 c 6 North 34ti) St

17tí Sc Omaha

ii S pocitem hluboké vděč- - 2

![ noati jsem potoroval ie ve Z

wardách Čechy osídlených ?

byla mi prokázána důvěra ?

tak dobré jako Rock Springs

$5 tuna
u Kašparaj českých voličů lichotivou mě i

! rou a vídávaje za to vroucí 4
!

diky ujišťuji Vás vážení 4

spoluobčané Že za důvěru tu J
Holné zásobený

_ 1 1 a 't niriuf &

Imúí i mimMů! Icgislatuře poctivými služba ]

Jj mi v zájmu Vašem v zájmu
vlMlnt

9 cesxe nasi cti a v z ajmu ao- - 4

4 bra našeho krásného státu 2

4 Nebrasky í
Bratři Somínové

v č 1321 VVilliam ul

Mají na výbír iHj holnoat čeratvího
masa vitlio druhu h uioaíWáé
výrobky IČSÍ ao té nellepSÍ povfítl 2

Tfijďte a nřegvfidáo ael Objednávky
možno učinit též telefonem Ólalo A2172

FRANK J FITLE

le obecenstvo dovedlo pěkné ly

výkony ocenili Anglkká hč p

Kosewelera odpadla tn-bo- tento

musel ta důležitými ziltlitoitmi
odjeti do Washingtinu Náale

dující Itčnlk pan Konický v pro --

myšleni tvé leči Mail ilfiral na

to k jakýn idárným koncům mů

li m duípčti svoruotlí a vyzýval

přítomné aby nejen v den slavno
stnt pojili se v bratrské shodě ale

by činili tak po celý tívot Ko

mickým výstupem pana Štěpána a

ráznou písní "Hej Slované" krás

ný ten program ukončen a slavnost

vzala konce v přátelské večerní

zábavě do níž še dostavilo takové

množství hostí že sál sotva jim

stačil K it hodině počestný
mistr pokařského umění pan Flek

počástnul oslavovatelé ohromným
košíkem slaných rohlíků na nichž
si ti jimž sc podařilo nějaký ulo-

vili znamenitě pochutnali

Teprvé o 3 hodině ráno skon-

čila tato pro Cechy south-omažsk- é

památná slavnost

Chcete li na posvícení '
výtečně se míti

k řezníkovi Pavlíkovi

musíte zajiti

Krocany má A Number One

a po kachnách je tam vždy shon

neb jak marcipán jsou
křehoučké

a kuřátka má běloučké
že srdce na ně směje se

a kdo těžšího rád něco odnese

tu Pavlík má pro 15 slepice

kohouty a husy
nuž ať to každá hospodyňka

jenom zkusí

u Pavlíka koatymr tam každý

koupil li jednou— kupuje tam
' navždy

16x2 JOS PAVLÍK 21 aS ul

— U MALÝHO na 24 a Q ul

H O £l??F?inř Ncjlepáí

mmmMMii Host
NejvétSí
záHoby

Nejnižší
ceny VV1IJ

Spolehlivý obched

Velký výprodej

pian a varhan za snížené ceny

Piana a varhany za neslýchané ceny

Viechny se prodaji na mírni splitky dle přáni

— Manželé Havlíkovi bydlící
blíže 17 a M ul mohou Šťastné
náhodě býli povděčni že neztra-

tili svého malého baculatého Je-

níka Malý Jfnlk j r tiprvi
2 roky stár ale na svět se už koti

ká jako starý a tu mu v sobotu as

o i hodině napadlo aby sebral s

sebou svého nevlastního bratříčka

Fr Vonáska 5letého a liajdy Šli

si prohlčdnouti lávku přes potok

j továrny na sodovku kudy od-

téká voda ze známého Curo Sprin-g- u

Při prohlížení musil se asi

Jeník trochu více nahnouti a Roy

Shiever zaměstnaný ve zmíněném

závodě spatřil ho udělati přemet
do hloubky Pětiletý Frantík spu
stil pokřik pro svého bratříčka

kterýž zatím Shrieverem v bezvě-

domí vynešen byl Přispěchavši
paní Havlíková bez odkladu dala

povolati lékaře Delaneyho který

po prohlédnutí malého pacienta

prohlásil Že poranění zevnilřní

nejaou nebezpečná Lávka v

oněch místech jest as 30 stop vy-

soko a dole nalézají se celé haldy
skla z rozbitých lahví Jeník však

to odnesl pouze jednou věiší rá-

nou na hlavě a několika maličký
mi jinde po těle a každému jest

nepochopitelným jak mohl chla

pec tak vyváznouti ba někteří po-

važují to za skutečný zázrak Jak
nám paní Havlíková sdělila ležel

Jeník do nedělního rána zticha

pak ale vyskočil a už zase prý ve-

sele darebačí Šťastným rodičům

gratulujeme

— MALÝ na 24 a Q ul po-

jišťuje u nejlepších společností a

vyhotovuje spolehlivě a řádně ve-

škeré notářáké práce- - i6k4

— KRAJANÉ když zavítáte do

South Omahy a budete si přáti
prohlédnouti zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského

VÁCLAVA MKELKU
v £ 2701 Q ul

na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob-

držíte Obsluha co nejvzornější
VÁC DIBELKA maj zkušený

hostinský 12tí

9500
9800
10500

10900

1 piano krá3né ořechové

za

1 piano krásné mahoganové
'za

i piano zlatě Žluté dubové
za

1 piano růžové dřevo
za

lze obdržeti vždy čerstvé zboží

spadající do oboru grocerního
cukrářského a ovocného kuchyň-
ské nádobí Školní a psací potřeby

Minulá neJilo byla v dřjinlcli
íeikó osady v South Umní duem

vysoce výinamným Dva spolky v

bratrské ahodfi před nijakým
Ca-m-

nnrly jn!vf } Uď
ock pro icbc i tirovcA i pro jiné

spolky fceské a rozhodnuti to pro
váícno bylo činem jcnl v nedfcli

byl korunován zdárnou slavnosti
česká Omaha a South Omaha

přišla vzdáli energickým tém spol-

kům totiž Tél jed Sokol a rádu

Hvízdá Svobody ZČUJ hold za

jich podnikavost a přírod i sama

zdila se míti radosť nad tou pik-no- u

úhlednou eínf vypínající se
zrovna u české osady so-oma- Ž

ské neboť připravila pro slavnost
otevření jeden z nejkrasŠích svých
podzimních dna — Nebylo divu
Že všichni účastníci byli v slav

nostnostní náladě když sestavo-

vali se pod velením maríála pana
Felixe pyšnícího se na pfiknem
komoni k slavnostnímu pochodu
k síni Pochod ten zahájen Těl

Jed Sokol za níž následoval řád
Hvězda Svobody" Č 45 ZČBJ

jimž náleželo právem Čestné místo
v slavnostním průvodu pak násle-

doval sbor švarných Sokolek "Li-

buše" za nimii si rázně vykračo
val malebný Katolický Sokol dále
v průvodu ubíral se Dvftr Prokop
Velký IOF statný Sokol Tyrš
č II řád ČSPS č 145 Lesníci
AOUW č 328 řád č 72 ZČBJ

jarý Sokol omažský Tábor Neb

raska dva řády ZČBJ a sice Slo-

van a Palacký a k tčoito pojily se

také některé dámské spolky jichž
ména nám nebyly však udány a zj

příčin těch nelze je uvésti Z tváří a

očí každého na tomto pochodu
zářila radost a zdálo se že všichni

účastnice a účastníci v průvodu si

vykračovali s mladickon pružno-
stí zvláště když výborná kapela
Frankova spustila vždy nějaký
řízný pochod
Šál Národní síně byl účastníky

průvodu přeplněn a když předšed
kyně a předsedové přítomných
spolků a slavnostní řečníci zaujali
svá místa na podiu tu začal pro-

gram hudebním přednesem po
němž následovala uvítacf řeč před-

sedy obou spolků SÍS zbudovav-
ších sok Štěrby již on přednesl

procítěním klada-n- to důraz

aby ze síně té Šířeno bylo heslo

ZČBJ Pravda Láska Věrnost a

heslo Sokolstva: Svornost Rov-

nost a Bratrství a pěknou svou

řeč skončil tímto veršem:

Nuž vítejtel
A byť í živly zas se roze'duly

a do nás bil zas cyklon zarputilý
my vzdorujme jak z čediče a žuly
a jděme svorně beze strachu k cílit

Milý dojem působila v slavnost
ním tomto programu zpěvná čísla

přednešená Žáky svobodomyslné

školy Srdečně promluvil při
odevzdání klíčů síně stavitel její

pan Vanásek ku předsedovi panu

Ohncsorgovi Pan Vanásek pravil
že se cítil pyšným když mu byla
svěřena stavba Národní síně a z

dokončení jejího vidíme že má

všechnu příčinu být pyšným na

své dílo

Mohutný dojem způsobila slav-

nostní řeč slovutného prof B

Šimka z Iowa City Týž jest
mistrem mluvy a slova jeho musí

nézvratně posluchače přiměli k

přemýšlení Prof Šimek si obral

za předmět své slavnostní řeči

thema vhodné a časové abychom

i piano tmavé mahoganové XXl) 00Z8a 127001 piano tmavé ořechové
za

za levnou ceou idV

— V sobotu odpoledne uzavřel

Frank Doležal koupí majetku č

2579 N ulza nějž zaplatil £4500
Přítomně nalézá se tam malé dře-

věné stavení v němž jest ovocoář- -
Tento týden hodláme vyprodali též několikeré varhany jež

jsme vřadili do výprodeje pian ježto velice potřebujeme místa
kteréž nyní zaujímají Vyprodáme je za následovní ceny:

ský obchod Pan Doležal hodlá

zde vystavět! na jaře velkou cihel

230

2500

1 Kimballovy
varhany

1 Esteyovy

varhany

1 Kimballovy 1T
ílí]

varhany
1

x Kimballovy

varhany aliUU

nou budovu jež bude sousedit) s

novou budovou Packers banky

— Well DŽim jak se máš? Ty
znamenitě vypadáš co pak vlastně

užíváš?— Mám-l- i žízeň jako trám

k Červenému pospíchám pivečko
má jako křen zkus to bratře jen
Cbci-l- i něco k posílení tu nad

fřejete-l- i si nejlepších nástrojů jaké byly zhotoveny za

nejnižší ceny jsoucími v souhlasu s poctivým obchodováním

neopomeBte nás navštívili

jeho likéry a vína není a chceš li Telefon 634Nová plana se pronajmou

HAYDEN BROS 16 a Dodge Omaha

POMNÍKY
žulové a mramorové

I lat ť- 2

% Frank Novákmim

CackleyBros
výhradní majitelé

Jackdaw a Puro Peter
Samožitných kořalek

Západní dodavatelé

Foderlck Dnu žkotské kořalky
Escapernoog a Vlrílnla Dare vín

Repsoldovýcn Kalifornských via

a pálenek

Excelsior Springs Mo

SalDbo-Salín- e a Rcpt mincrálnícll to!

Též
'

"jŘLtoUoxiei"
Jediné americké přírcdftí katari-ck- é

vody

sa i w — —
j m w~m i

1413-1- 5 So 13tb St Omaha Neb

(naproti Ilotolu Praha)

Velký sklad kriianá práce a zaručena KupU
sí pomník v Omaze Co ufictřlte zaplatí

vám více než centu

si fajn zakouřiti tu Červený ti

umí posloužiti Od nynějša buď

místo tvý v salooně kde vládne

Jun Červeny
tí na ao a Q ul v So Omaze

— Krajané již potřebují dobrou

prácí zubařskou nechť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního

lékaře dra Baileyho jehož úřa-

dovna nalézá se v 3 poschodí
Paxton Bločku Omaha 8—

— česká prodavačka nalezne

stálé zaměstnání v obchodě J V

Vacka na 24 a N ulici v South

Omaze Nechť se hlásí pouze

jen ta která se v střižním obcho-

dě vyzná 1 —

Horno ťurnituro Co
503-507--

509 S 24th St — Pro-

dáváme veškerý nábytek o 20 pro-

cent levněji než v Omaze a to za

hotové nebo na výhodné splátky
Přesvědčte sel tí

— Dovolujeme si upozornit vše

chny naše příznivce že přestěho-

vali jsme úřadovnu našeho dřevař-

ského a uhelného obchodu na

východní stranu 24 ulice mezi

N a O ul do naši vlastní budovy
a budeme moci každému lépe po-

sloužit jelikož budeme míti vždy
část našeho zboží zde na skladě

Navštivte nás S úctou
Crosby-Kopietz-Ca- sey Co

tí Tel 614

1 Velkolepý PLRS ?

CACKLEY BROS
--uspořádá-

Importéři a velko-

obchodníci lihovinamibyli dbalí své české národní ctí

% Sbor Boleslava č 60 J Č DOMAHA NEBRASKAjako jsme dbalí cti své vlastni

osobní a když dokončil tu roz-

poutala se v celém sále bouře po v SolrolovnóU 111

na americké posvícení ve čtvrtek 24 list 1904
tlesku S překvapující precizností
a souladem zapěla omažská Lyra
za řízení pana Maška dva sbory a

sice "Slavný den" od Vognera a

"Opuštěnou růži'' a potlesk jaký

13 a Plerce ul Omaha Neb

vymění s vámi nový ručně zhoto

vený koňský postroj za starý
Vstopné pán s dámou — zahrnujíc večeři ~ 75c

2 Hit

Naviti t ni ftrntb nám doplSi— Staré ktryoba zpěvy provázel byl důkazem vle 110 oruDU liti o ruc--o via


