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Teplé spodní prádlo 25c Ulké

jcrcy košile 25c chlapecké cor

duroy obleky Ji 48 liché mořské

kabáty v Šech velkostí 99c kalticty
69c vesty 39c čili celý oblek za

la 07 Všeho druhu čepice tac

ulstcry pro mladíky (ve stáří 14 až

20 roků) s kašmírovou podšívkou
a 98 mužské Šedé zimníky li 48

beaver zimníky a 90 kožichy od

6 90 výše Vlněné mužské pún

čochy 9c krásné helvábné šátky
na krk 45c duck kabáty podšité
ovčí kůži ít98 duck kabáty s

teplou podšívkou 69c liché chla

pecké kabáty velmi levné Šatky
do kapes 3c Mužské Šle 9c chla-

pecké šle 7c a na sta jiných před
mětů za stejně levné snížené ceny

THE tiUJLRASTEE CLOTIIIXU CO

1519-152- 1 Douglas ul

— Ustavující schůze Literární-

ho Klubu Komenský Č 3 konati

se bude tohoto čtvrtku v 8 hodin

v česko-bratrsk- é Škole na 15 a

Híckory ul Přijímat! se budou

noví zakládající Členové a voliti

úředníci pro první pololetí Pak

následovat! bude program šestá

vající z přednášky redaktora Osvě

ty pana Kutáka chvatně osvědče-

ného již předuašeče načež roz

předena bude debata o přednášce
Théma přednášky zní: "Jaký je

národní Život v různých Česko-americkýc- h

osadách'' PV Mini

berger přednese na to básefi od

Svat Čecha: "Svornost" a p Ad

Musil předvede Strejčka Příhodu

Všíchoi krajané jsou zváni aby
tohoto mnohoslibného večírku

vzdělatelného hojně se aúčastóili

Vstupué není žádné anido mfstoo

stí ani ku připojení se ku klubu

Jen Členové platí měsíčně loceotů

příspěvků

— Elegantně zařízený a bohatě

zásobený obchod doutoíkářský
vlastní pan Václav Dušátko v Č

1260 jižní 13 ul Na skladě má

velký výběr pěkných dýmek špi-

ček importovaných tabatěrek

jakož t velké zásoby tabáku kuřla-véh- o

šfiupavého a Žvýkavébo
Doutník jeho jsou k dostání v

každé solidní místnosti
"

tf

— Vážená krajanka pí Póla-nov- á

bydlící v č 1206 již 12

ul jtt povážlivě nemocna Na-

lézá se v ošetřování dra Šimánka

a doufáme že se vzorné péči svě-

domitého lékaře a bedlivé obsluze

členů rodiny podaří vešktté ne-

bezpečí od staré paní v brzku

— U p V J Dobrovského

chvatně známého majitele hotelu

Praha dlí přítomně milý tchán

jeho p Jos Psota který vlastní

pěkně zařízené hospodářství 1

Norih Loup Neb Na přání man
želA Dobrovských zejména ale na

přání statného svého vnuka zdrží

se p Psota v Omaze ještě asi tý
den

— Sbor "Lyra" pilně se připra-
vuje ku vzornému provedení fraš-

ky "Papageno v almaře" již se-

hrát! hodlá v nedělí dne 12 úno-

ra v Sokolovně

— Minulou sobotu zabočili k

uám oa okamžik pp Váciav a

Martin ftfhové zámožní rolníci

od Brainard Neb Přivezli do
'

trhu hovězí doby
lek a cenou utrženou byli prý

spokojeni Pan Václav ftíha ob-

líbil si farmářstvítak Že by je
za nic se živností hostin-

skou třebas že i ta mu šla dosti

dobře k duhu Bylo ním potě-

šením pohovořit! si chvíli se sta-

rými známými

Na toto lilivni iMma tntda přid-

ána pllltl l)Mfii v Omtie styděn
na tn v So Omat řada přední
Itk od vím Vácil)ih ttčitikA jit
tm i i tím cílem odjinud tavítají
ťřednOkv ty otevře v puodřU ja
Ifdna v čiikobratrké škole na

li a Hicksry u! prcí Jci A

Pípal i Kallrvuc Collrge kterýžto

talentovaný krijaa ml na této ko
Ic i todpověJné postavení učitele

řrčntelví a ředitele Ičlocvikuj ú

terkem počínaje bude ptidnášrti
dp Josií Balcar t Ely low

který vzbudil loňského roku v

troto Čas tak veliké nadšení svými

přednáškami v SoOmaie v Bet-

lémské kspli na théma "Co uři
nílo naše předky velikými'' jichž
se stále vzrostající počet krajanu
každého večera láčastfioval Le

tošoí přednášky budou áplně jiné
a budou pokračovaní lofWkých A

konečně jest očekáván i dp Jan

Pípal z Wahoo Neb který ae

právě vrací ze své návštěvy v če
chách a který nám přednese něco

ze svých dojmo ze staré vlasti

Mimo' řeči budou též i zvláštní

zpěvy předneseny kvartettem a

sborové zpěvy jež se těšily tako-

vému nadšení loříského roku mi

mo což se připravují i zvláštní
hudební Čísla Pamatujte že před

náŠky ty jsou o 8 hod kaldého

večera vyjma sobotu po telý tý
den počínaje 30 lednem a konči

v nedělí 5 února v Omaze v Če
sko-brstrs- ké škole na 15 a Hick

ory ul Všichni krajané srdečně
zváni Vstup volný

— Nejstarším a proto také

hostincem v České

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany ppbloupcm
a Krumlem na rohu 14 a Williarn

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 zastavit m jednou ten

přijae podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'ŠtoíVani

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemaže býtí jinak než že

na Čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejiepŠÍ
zboží v trhu neboť Sloup a Krtími

žádný "žmíď' nekoupí 93x4

— Prohlédli jste si již skvostné

ceny vyložené v kloboučnickém

obchodu Fr Svobody v č 1234

již 13 ul kteréž rozdány budou

nejlepším maokám o maškarním

plete Podp Sokola Tyrš č 1 po-

řádaném dne 4 února 1905 v líni
p J V Kašpara? jestli ne tož

uČifite tak co nejdříve neboť stojí
opravdu za podívání Ti kteří je
viděli tvrdí jednomyslně že se

pokusí o to aby některou z nich

ulovili Není pochyby že bude
letos v maškarním plesu Tyršáků
masek více než v kterémkoliv

předešlém Vždyť s chystá do

něho kde kdo Zábavní výbor
učinil bed!ivé opatření aby se

tentokráte maškarní ples odbyl
bez lidí kteří do slušné
sti nepatří
— Krajané již jsou milovnicí

výtečného moku Schlitzova a kte
říž se chtějí výborně pobavili mě-

li by navštívili moderně zařízený
hostinec 'u Habru' a z roh 15 a

Williarn ul v němž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho pošlou-- !

ží vám šaramantní Čárli nejiepŠÍ-m- i

doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 30—tf

— Pátý výroční maškarní ples

uspořádá Tábor Nebraski číslo

4771 Moderních Dřevařa v Soko-

lovně v sobotu dne 11 února

1905 Šest krásných cen v cení

I40 bude rozdáno nejlepším ma-

skám Vstupné: Maska 50 c„
nemaskovaní 25 c NejiepŠÍ

če-k- á

uniová kapela bude účinko-

vat! Všichni krajané jsou irdeČ-n- i

zváni 36—

Domek nu prodej v Ulbsoii

Prodám velmi levné domek t se

vším lilíaeulm v (iitoo Nabíd-

ky dějtf I e do 31 ledna 1903 v

obchodí Šimona Kokůika č a8ao
Firnam ul Omaha 26x1

— V Omsre budrm míti v buku
o jcJea dřevařský obchod více

členy nové íirmy budou Frcdcrick
liohn a K N Jordán a ředitelem

společnosti bude R N Jwřdan
Prodávat! budou dříví t pil v Ar-

kansasu a v jiných jižních státech

jež ttm vlastní Nová společnou
inkorporována bude co nevidět a

nice % kapitálem 150000 J£ N

Jordán přestěhuje se co nejdříve
do Oruahy z Joplin Mo a otevře

ohradu dřevařskou v severní části

města

— NejoblíbenějŠÍ Štací Žízni

vých krajan) kteří mají cestu do
města stal se vkusně zařízený
hostinec Antona Křečka na rohu

13 a Howard ulic U něho

dostanete v každou dobu čerstvý
a řízný Storzav ležák jakož i ta

nejiepŠÍ piva lahvová Než nejen
o žíznivé ale i o hladové stará se

náš Toník Výborný 'lunch"

teplý i studený k dostání jeát po

celý den Pro ty jil jsou milov-

níky doušku říznějšího opatřil
Anton výborný Étoí "Benton" a

doutníků nenajdete v

v fliěstěí Krajanům z

venkova doporučujeme vřele hosti-

nec p Ant Křečka a podotýká'
me že pan Anton Japance v ho-

stinci svém netrpí Telefon: A

3526 t~
— V pátek večer přišla k váž-

nému zranění mladá dívka Maude

Bolserova bydlící v č 416 aev

16 ul jezdila s několika jinými
na 'aáfikách a chtějíc se dostatt

přes ulici na Cass dříve než rychle

sjíždějící saně velké byla těmito
zasažena a sražena Byla dopra-
vena db úřadovny dra Hutchin-to- u

kdež thledáco že má přera-
ženou nohu pod kolenem Vážně

zraněná dívka dopravena řyla do

svého domova

— V nemocnici sv Josefa ze-

mřela 22letá dívka Augusta Pea-iro'- a

na níž byla provedena ne

známým dosud bíJákem-lékaře-

zločinná operace Inkvestu pří
tomen byl bratr zesnulé dívky
Williarn Peatr z Norfolk Neb

oikudž sestra jeho as před dvěma

roky přestěhovala se do Omahy
Pohřbena bude v Norfolk

— Co jest nejpříjemněji? Když

přijdete z práce domů a máte v

obydlí příjemné teplo a večeři

připravenoul To se dá doká-

zat! jenom tím když budete

kupovat! uhlí u Pittiburg Coal &

Bttildíng Supply Co Jottf Novák
a Synov' mjittlé kteříž vám po

slouží ochotně jakýmkoliv uhlím

Objednávka vál přesvědčí Úřa-

dovna v t 1264-- 6 jižní 13 ul

Tel 4221 a 4222 aitf
— Sbor Sokolék o němž ne-

dávno jsme přinesli zprávu že 26

ledna sehraje "Popelku" odložil

pro nahodilé překážky divadlo to

na poslední neděli v doořu

— SI Anna Poutová a p R"d
Kirchner kteří' při posledním
maškarním plese "Sokola'' dobyli
sobě třetí ceny krásnou toaletní
skřínku darovali tuto- - jak nám

bylo oznámeno Čeké Svob
Škole k vylosování Dar byli
díky přijmut a vylosován bude při
příštím veřejném vystojpení naší

Školy

—- Zubní lékař Bailey zaměst-

návající česHbo assistenta ručí
za veškerou prácí jím zhotovenou

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku — S

iSaUirni plst ťoáp Sokola

lyri č I pořádán bude v so:

botu dno 4 února 1905 v

MetzovÓ síni Zábavní výbor

opatřil pro ncjlcpší masky ná-

sledovní skvostné ceny: —

I muhká Ctna pohovka 2

mužská hodiny s kukačkou

3 muhká pivní příbor o 6

kusech ručně malovaných

1 ženská cena 100 kusů ná-

dobí 2 ženská umývači pří-

bor o 12 kusech 3 Ženská

houpák skupinová cena bude

peněžitá a I ceny pro nejlep-- ší

dva šašky bufo peněžité

Lístky jsou na prodej u všech

Českých obchodníků Ceny vy-

staveny jsou v kloboučnickém

obchodu Fr Svobody č 1234

jižní 13 ulice Ystupné pro

masky 50c pro nemaskova-

né 25c Česká 'uniová huíba

— Ve výroční schůzi Řli t Pa-

lacký či ZČDJ zvolení bylí pro
teoto rok následující úřachíci:

předseda Šimon Rok&iek vyslou-

žilý předseda Karel Steíger do-

zorce Antooía Hudeček tajemník
Josef Steíger účetník Jan Svobo-

da pokladaik Aoíoaío Křeček

provodit Karel Pavlík vnitřní

trii Václav čudí venkovní atrii
Vojta Hofman výbor majetku na

tři roky Vác Engelthaler Školní

výbor Karel Pavlík a Alois Trej-

bal hřbitovní výbor Karel Steí

ger praporečník VJ Dobrovský
výpOTSocoý praporečník

- Aloí

Kalpar řádový lékař dr G F

Šimánek

— Ve středu odpoledne zaba-

vili přfručl státního hajného Pítsr

on a Hunger v Maurerově restau-

rantu 13 křepelek a % prérijní sle-

pice Správce N P Nelson pod

jehož dozorem zapovězeoí nyní

ptáci ti se nalézali byl zatčen a

předveden před smírčího soudce

Fostera kterýž jej po zaplacení
pokuty a soudních útrat v obnosu

17660 propustil na svobodu

— Pan Antonín Hoffman byd-

lící v č 1450 jíž 13 ul etal fc

šťastným tatfkem hezounké dce

rulky Mladé choti jeho í dítku

daří se dobře a proto má Tony
radost z tohoto přírůstku Příteli
Hoffmanovi cratuiujemel

— Omažská hudební unie ku

které všichni schopní hudebníci
čeští patří chystá jak nám bylo
řečeno novinku pro omažské o

becenitvo Zamýšlí totiž uspo-

řádat! dne 7 března ples v Audi

toríu při nimž účinkovali bude

orchestr o 150 členech

— Francia Vávra jsou salonící

A oumber one'' proto také vždy

veliký je shon kdo na řízném

Scblítzovu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u Šflupce"
zavítá a kdo rád štof mí trochu

liloéjlí ten "u ŠRupce' vždy na

jde to nejiepŠÍ a dcutoíky jaké
kouří Mahomed v ráji Franci a

Vávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chuti tu nalezne!

tam lecos dobrého k zakousnutí a

ke vlemu je tam stále vtip a

smích Že by to byl pro každého

hřích kdo by v Omaze pří oávšté
vě své nenavštívil kumpány tik
Acselé na rohu 13 a Williarn ul

— Minulou středu navštívil nás
v průvodu svého švakra p Jam

Brázdy p Frant Chalupa rolník

od Morrill Neb Pan Chalupa

přivezl se ivým společníkem do

trhu omažského Čtyry káry jehňat
a jak se vyslovil byl i výsledkem
prodeje úpln ípokojeti Pan

Chalupa vlastní u Morrill 240

akrů pozemku a čá( ho zavoď

fiuje Sklidil prý letos znameni-

tou' úrodu alíalfy a velmi dohrou

úrodu ovsa kdežto pšenice jsouc

poškozena rzf sypala
' pouze 12

bušlů po akru Paít Clnlupa e

zdržel v Omaze 11 Četných svých

přátel asi dva dny Jako dlouho

Ittý příznivec Pok Zip slíbil

uám že sdělí s čtenáři tohoto li-

stu jak se u Morrill hospodaří
— Výletu pořádaného p S L

Koiforyzem do Corpus ChrUti

Tex súčastnilo se z Nebnsky 13

osob a sice pp F J Sa Jílek 1

Wí ber Emil Folda z Lírwood
Miller a Jonáš t Clarkson V Bě-lí- k

z Prague A A Hamouz a

manželka z Millígan a jiní Ku

výletníkům těm připojili se též

oni ze St Louíc Příští výlet ti

spořádán budu v? stfcdu dne 22

února 1905

Zprávy oofm

Chvalně známý český lékař lř
V AnýŽ přesídlil sc % Clarkson

do Brainard Nh Nepochybu

bujeme Že krajané z Brainard a

okolí hledali budou rady i pomocí
u svědomitého lékaře českého je-

hož předchází povřut ta nejiepŠÍ

Ct odfaératelfim v South Omaze I

Pan Josef Štčrba č 2014 Qu
převzal z ochoty jednatelství "Po-

kroku Západu'' a ct krajané mohou
ae na něj ve všech láležúoMtech
listu tohoto so týkajících důvě-

rou obrátili Doporučujeme vřele

p štěrbu přízni naších krajanů!
V úctě Vyd "Pok Záp"

ilTiljiil!
Ufmzornujome křujanv r Ht fuít

a okolf f iwilHito XX UAn% nm
"CcHkd Trio"

noitdvíjící t v Vlcor KoUře (bouilm
p AloUe tm t% ivlotf nr-n- f loi a t M

M Voltvé (plnnlítky) upot&(U

XIToncoxt
v Nárwlní tírd ČHl'8 roh Allen a Dol-tnf- tn

ve
U jtHIfiiltoill Uiu imvUHn( no In-

ky líouMme ím krsjn4 v Kt ah%
okolí tk ryí-ndl- p f Itku l fin bilf
uliti a umělce krajany na přjdu amerf
ckou tavitavU hojnou bívíiévou sroii
o'lmíní

gr YVIíOít


