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Výprodej zbytků
llodlalfce vyílHtltl náS aklad od rftzných xbytkfj koberrft voskovaního

plátnu a linolea před pfcpof ílávánfni rozhodli jnrne 80 uAiniti

místa

So Omaha 14 list

Na váš milý časopis P Z

zaplatil jsem p V Přibylovi
$1 předplatného a musím
vám sděliti že mně nanejvýš
zajímá a vidy s toužebností
Čekám na příští číslo

S přátelským pozdravem

Ant Havlíček'

slevu na všem zbožíneobyčejnou

Xoinky % Wilson

Přednáška slovutného restova
tele p St E Vrázb v den díků

činění jež pořádána byla v Nár

síni a věnována byla časovému

themalu o Rusku Sjbfři Číně a

Mandžursku siióstnilo se přes
500 uvědomělých Čechů z blízka 1

zdálí a všichni byli velice povdčč-- ni

za požitek jaký jim přednáš
kou tou byl poskytnut
Nová dřevařská sp lečnost za-

počala se stavbou úřadovny a

kulen na dříví Prkce tato nalézá
se pod dozorem starého pana Ža

loudka výteČDého znalce tesařské

práce '

Náš táta Gregor v Národcf síni

chystá se zle na šikmooké Japon-
ce neboť si pořídil nové kamaše

Linolea
V ceně 80c a ti za 25c♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Zbytky jsou dosti velké pro

malé světnice a koupelny

Voskované plátno
Krátká dlky vosk plátna ve --

vfiecb 6liích některé v cené Up
až 45c yard J Jb

50 různých balíků postup pro
jakoukoli avčtoici za druh v I UO

cen6 40 a 45c po lUu
Musíte bí pospíSit abyste přjSli v čas

Přineste míry

Krajkové záclony
Přes 200 párft různých druhů o 1 2

a 3 párech Htejných druhů Jemná Ja-ko-

od NoUintfuaniBkýcb až k nej
jeinn Hnisselflkým Musí býti prodá-

ny za méně uež polovic ceny
50 tuctů bolí ke krajk ziíulonám - _
mosazné ozdoby dťilky 80 až I [P
54 palců ceny 25 až 8"o poHJu

V ceně 80c a $1 za 470
Různé balíky postačitelné pro i Tip
kaídou gvřtníclod 20 do40 yd 4 1 2U

Vykládané linolea
V ceně $1 50 a $175 za 75c

Zbyíky a ponfkud poSkozené
vykl linolea dle všeho vý nP
břru yd JI)

Stínidla do oken

Ale vojákem nemusel být rebeť

10cI s válefkem 6stopové ve
vSecb barvách a s píry

Otevřeno v Mobotu veťier

na místo na vrch zapíná knoflíky
do vnitř Nu snad ho Rusové

naučí jak zacházet s kamašemi
Ale pozor fotr abyste pak vzal

kamaše na ramenal

Sousedé Vít Hanzlíček Albert

Muegřl Jan Chrudimský a Dr

Jos Pecivál pustili se do staveb

Prvoější má v práci různá hospo-

dářská stavení a poslednější si

buduje velmi pěknou residenci v

131 17-1- 1) ramam St

Omaha PietMilier Stewart & Beatan

městě Všichni tito koupili dříví rVA willow Sprmgs Pivovar

Kdo budeš chtít čisti o vŠemco

se v naší metropoli a v nejpřed-nějš- í

České osadě kansasské ve

WilHonu a okolí událo ten obětuj
rubl na Pokrok Západu

Přáním všech upřímných Čechů

jest aby patronát České síně uspo
řádal zase brzo tak pěknou zába-

vu jakou jsme měli na posvícení
Na zdar!

V Kansasu máme sice tempe
renc ale přece zde není taková

hloupá Přelouč jako tam v tom

nebrasském Westonu

Dobré místo by bylo ve Wilson

pro českého zubního lékaře ovšem

musil by býti dobrým odborníkem

Za jedenáct roků za mého po-

bytu v této nové vlasti neslyšel
jsem zahřátí hudebníky národoí

písně tak pěkně jako je zahrála
hudba p SUvíčka z Holyrod před

přednáškou a při přednášce Vrá

zové Důkaz že česKý duch v

Kansasu mocně žije ' '

Ti jimž jsem slíbil před mým

odjezdem z Nebrasky že jim
budu psát nechť prozatím mají

strpení Dodržím slovo jakmile
budou okolnosti dovolovat

Doušek red : Budete li chtít

abych se stal pravidelným týdním

dopisovatelem tu tni budete mu-

set zaopatřit jednu stenografistku
a jednu typewriterku- - Výlohy
můžete připolítat třeba B & M

dráze

Zvláštní telegram do Omahy
Macíčok psát nemoh' kamarádíčku

kdybys mu byl dal třeba r53íl':ku

práce on mři bouř a nebyl dosud znána

alo toď to vynahradí zasu vám

Macek

davů- -

ZELENÉ "TRAD1NG STAiVIPS"m

Za $:i 00 zelených Trad
Iiik Htamps s každou bed-

nou

STAKS & STRIťES
mi
mm

'Za 85 00 zelených Trad-i- n

Btampsg každou bed
nou

STARS STKIPES

(2 tucty kvartových lahví)
—cena
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Slavnost taloltni Čt spolku v Calar
RapUslch trojeni s oslavou nato- -

tenin Karla HavUHa

Minutá Dedéle ncjstarŠÍ spolek
zaležený v umě1omélé oad6 če
s'-- v Cedar Rapídsfch a sice

Čtenářský spolrk" oslavoval 35

výročí svého založení a slavnost
tu zároveň účelně spojil s oslavou
narozenin nesmrtelného Karla
Havlíčka Borovského a ačkoli oá
větěva vzhledem k počtu Čechův
v C R usídlených mohla býti
daleko větSí tu přece byla dosti

potěšitelná
Slavnost zahájila koncertním

Číslem 3 a piano pí J Petrovická

jež může se pochlubili skutečně

pěknou technikou načež smí&tný
sbor pod řízením proí Jos Tlapy
výborného to dirigenta přednesl
zvláště zdařilé Číslo zpěvní jež
odměněno bylo hlučným potles
kem S p' ocítěním dojímajícím
přednesla pí Emilis flašková
básefi "BraBme se!" od Irmy
Geisslové a obecenstvo bylo vý

borným přednesem jejím téměf
elektrisováno
Právník josef Měkota na to v

delší řečí promluvil o založení vý

známu a účelu "Čtenářského

polku" který již přea jednu tře

„tinu etoletí jest ohniskem českého
ducha v C R a který po celou tu
dobu podporoval všechno dobré a

šlechetné a z jehož popudu zalo-

žena byla česká Škola v níž náš
dorost čerpá lásku k jazyku a do-

movině svých rodičů Keč pana
Měkoty odměněna byla potleskem
a když tento dozněl tu slečna
Zulína Severova á Olga Haškova

přednesly s pěkným temperamen
tem solo na piano Po tomto čísle
mři míti hlavní řeí o brixenském
mnčenníku p Lev Palda ten
však zdrcen neštěstím jej postih-
nuvším totiž ztrátou nadějného
syna musel slíbenou přednášku
odřeknout! a v poslední chvíli se

uvolil zaujmouti jeho místo p Jo

Hájek a dlužno mu vzdáti náležitý
kredit že zhostil se svého obtíž-

ného tíkolu b tak skvělým zdarem

'tak že skutečně přednáška jeho
zanechala ve všech přítomných
hluhoký dojem Pan Hájek před
vedl před duševní zrak přítom-

ných dokonalý obraz předního
českého novináře jenž své doby
s takovým zápalem hájil sprave-
dlivou věc českého národa a řeč
svou propletl různými památnými
výroky a říznými epigržmy brněn-
ského mučfcfiaíka j obecenstvo

téniř g utajeným dechem naslou-

chalo přednášce p Hájkově a po
skončeni odměnilo ho za nl bouř-

livým potleskem
Po této řeči zapěl opět smíšený

sbor každé České srdce zajímající
píacfi: "Spí Havlíčku" a zpěv
tento přispal k povznešené nálsdě

shromážděných jichž srdce rych
lejším bila tempem hrdostí že v

národě našem zroseni byU 1 rodí

se mužové tak geniální
Pí Frant Horských e Cedar

Rapíds zadala na obvodním soudu

za rozvod od 6vého manžela

Josefa Vzali se roku 1893 a z

manželství toho vzešly dvě dítky
Pí Horská obviňuje muže svého

t opilství a trýznění
Strýc Sam v těchto dnech do

stal také jednoho Českého vojáka
v 03obě p Frant Klíny který se

nechal v C R najmouti k polní-

mu dělostřeiectvu a odjel již do

Vancouver kasáren ve Washing
tonu

"li (2 tucty pintových lahví) li
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Kromí toho že dostanete ncjlepňí lahvové pivo dosta-

nete tíž dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad-ln- g
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Nejoblíbeněji Htředlsko íecliň z Omahy I venkova Jest

Elegán tu C zařízený HOSTINEC
klerji vlastof

JCG- - ITovdls již 15 a Ilovvardnl

Vvteřný Krutův (Jnbinet" stále na řepu jiikož 1 nojlepňí piva Inhvo-v- á

Na íkladfi má pouze ta nejlepfif vína Jemné likéry a výborné doutní

v

v českém dřevařském obchodu

Člověk sice není strojem ale tu

a tam se pře:e někdy něco v něm

porouchá a náš Dr Pecivál je tak

znamenitým irnaéinístou že dove-

de zdraví každého spravit ale

svůj automobil který se mu

onehdy porouchal spravit nedo

vedl a musel hledat pomoc pro

něj jinde Doktor mí zde rozsá-

hlou praxi nejen 11 Čechů ale i u

jinonárodovců a proto jest více v

automobilu nežli ve své úřadovně

Stará pí Pejšová jest přítomně

upoutána na lůžko a nalézá se v

ošetřováni Dra Pecivála Jak
doktor s námi sdělil nalézá se

nemocná paní na cestě k uzdrave-

ní z čehož se tě&í všichni ti již

pí Pejšovou znají

Před posvícením skoupil pan
Jos Tampitr nejped j£jší groc-ris- ta

v městě více krocanů nežli

dostal Parker v Nebraace hlasů

Pan Josef Tobiáš zaujmul místo

kasíra v nové rolnické bance jež

přítomně ataví jednu z nejlepšícb

kamenných budov v mětě Bu

dova tato bude okrasou poleJní
částí města

Náš mistr kovářský p Závod-

ník obdržel káru kovářského
uhlí ni něž si postavil pěknou
kůlnu a ovšem že dříví vzal na

ní z českého obchodu dřevařského

jsa pamřtliv hesla: Svůj k svému!

Málem bych-by- l zapoměl Že

jsem tuhle dostal "rájt'' od dok-

tora na jeho auto Doktor se mne

ptal jak se mi to libí a já cďětil
že hezky pokud ta mrška bíŽ'
ale když tak najednou 6Í postaví
hlavu a zastaví tu že bych tam v

nf raděj viděl sedět vlastně letět z

ní doktora samotného neboť ty
to mohlo se mnou dopadnou í

hůře nežli s tím nebrasským Št

trabem když jedenkrát plaval
v bahně

Neopomeňte vaše přátele a zná-

mé upozornili na nový dřevařský
obchod kde může každý lepší a

lacinější stavební materiál koupili
nežli kdekoli jiude Obchod bude
v krátkém čase zařízen úp!ně a

bude jedním z nej přednějších v

celém okresu Ellsworth

ky Chutný ziiiuik vidy po ruce
JOS NOVÁK
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Kabel kovo zubní tlié
vyláM bolest zubft ve 'i neb 3 minutách
Utvrdí zubv chrání rř''d dalíí náka

o
Pravá importovaná piva na řepu Ii7nine z Mříťanskíbo pivo

Pivo Anheuser- -zou a obyčejné ao bolest více n vrátí varu v Plzni v Cechách Hobrnu Munlch Jíararia pivo
Husrh a avétoznámé Faust získalo rozsáhlou reputaci

40líKavárna pro dámy nalézá 10 na drunó podlaze
Malířek s návodem ponloii 40e

F Kabelka
605 Hlfh Street RACI NE WIS

XJciňtc? Hvuf domov llfižíiiý"
ONI V

ví"--Black Diamond 6 1 x9--m- :

11 (lomícím hmnhntm Htrojni Je to neJno a
nejieníí hudt-iiri- i nÍHtroJ IJ žijoto více radoníniní
kouiifte-l- l ea IIIKI varMUiiy Jpíto Jo víly pol o # a
kuMt mfiíB íihB liritl Ncrnuí(e znátl Jak hrítl
I cltl mftie rufi hrál I Kutdf j pfekapn h ijolro
Jon JfáSlo "Jh ihiíi iiííhI pfdalaviVMll'' Hnije pfrg
MNI t n ů Jak vidno t Umu uoulnného V ni afin
dobnim tri)ifni tímto Mtt ho být uC to v k
licti n dflnf-- Skolilr-- ilMileřnimiech tpivirkfch
a líných táhHri'h íajedoovcfflr §e vám yplatt
Hmje víocny snánié hymny válí íky polky
ťtveryiwy tiinre koiiKé tance a ▼JllHťiy 1 opor
)nkoi 1 'Ciy obyfejné pí- - ě Válec Jnk na obmtu
Tldfli má on lové hroty J' i přijdou H ntáíeni do
tyk u klHiiksirnl bu hIimiIio stroje M&tute opaku
vutl kus jHk dl"uho chcete

Jf n $000 v pěkné ochránce a hudbou
ťřejutffl II si poálnmo rim bo po obdrženi 1200 s

vy dopla lle omatek s dovosem toboto bud stroje
Jednatel vyděUJt ponlxe 16zS6kd

tak dobré jako Rock Spriogs

$5 tuna
u Kašpara

—

y0MT
oHtuiU nt na ceumk
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