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1 — 'jite-l- i unaveni nic vás tak

neobčeritvljako aklenka čeritvébocri crntrmír au niv
TRŽNÍ ZPlUVY

Chicago 2 Itdoi pěnivého moku a proto kdykoli
lltllt(llflf(ll( lMIiitil f #f tf ( f cbcete ae občentviti taitavte ae

Meolf dovos plenice f Ruska boatinci jejž po mooho roka ííd- U V 1 Vacka na 24' mezi
byl hlavní příčinou Ie pleničoí

N O ul ve výprodeji telé damtrn idsjif byl dnes pevný Stejně
Jan Červený

na 30 a Q ul v So Omazeiké polobotky jet byly il Jaoopevným byl I Irb kukuřičný

Cíny byly náiledujícli
Budete vidy ochotně obslouženinyní 73c pár— Teplé itfevícc
Mimo výtečná pivo má na ekladlpro dámy za gic pit Dětské 1

jimi nou c 3 84— oy cu 3
Ženské kabáty velmi lacino 33 ty nejlepll kořalky vha a vůbec

vie co v hoitinci pr é třídy lze— Mio itředy ráoo odbývánPlenice červ oo?á cíl 3 88 obdrteti tf
byl pohřeb W J Manzana jed—90 £3 nová 83—88

Oznámení úmrtí a díkuvzdání!

Ntmřrnm Salem klíčeni nulujeme viem irfitcIAm a známým
truchlivou řvříf Ie milovaná naie manželka a tnatka

Tulln JYIulý
podeUÍ nemoci odebrala ae k vřčnmu odpočinku dne 22 proIne 1905

ve atáfí 41 rokft a pohřbena brla dne 24 proainci na hřbltovl Jyaural
Ulil v Bouth Omne

V krutém bolu avém ncmuZam opomenoutl vxditl díky vlem Um
kdo! v nejhorSfch a nejbolcatnřjftích okamXlcích ruky jníinocné nám
fxdll neb jakkoli aouatraiit avou projevili Na prvním míitl díky ra
váíánl jm aoiidcl p Iy Jicrkovi ta dojemná alova nad rakví v ftfnl

Jakol 1 pí Kat Vocáakové ta alova dlřchy tamtéZ Jiált pí Annt Hvo
bodové a pí Kat Vocáakové ca proulov na hfbltové JKovnl!í díky Ka

vázáni jame IyoŽl South Omaha 1 14' li of H„ a Kádu llvfsda Bvobo

dy C 45 ČIlJ ta aulnatniní aa pohřbu a co průvodčím při rakvi Ko-

nčině" % hloubl srdce dékujema ra akvoatné projevy kvítlnové a vlnce
náalctfujícím Slcchelnm přátelům a aiiolkonu Io7 Kouth Omaha t
149 J) oř Il„ ftádu livlxda Hvobody í 45 UlliJ Řádu livčada Hvobo-d- y

i 145 CH1'B rodlné Dienatblerové pí Teretll Kavanové dru a pí
J KouUkm p a pí J V Vacek p a pí J Ohutnory p a pí J John
aon pp a ppi Joef Kaaal Ant Kasal frank llovarty pí a al íttvy s
Omaiiy p a pí J h Hlnkula a p J frankově kapele 'Sét ardaínj
dík vlem jednotlivcům kde-- jakkoli lat nál tmírnlti ae anaiilt nám
aouatraat projevili neb pohřbu ae aóCaatnlII UM jednou vřelá díky
vlcml

OS MALÝ truchlící maníci

— Krajan Jožka Čížek doitanoho f nejstsrlfch 1 nejznámně- l-Tvrdá plenice oová £ 3 84— lícb občana nalich Týž byl po-- 1 na avátky od jeho drahé polovičky87 č 3 83-- 86
slední dobou zaměstnán ve aluibi nadéleol v podobě statného kluči

Korná diuč 3 43 c 3 ti 43 vládni co Hitonol 1 jest i značné oy Gratulujemt
Oves čli 1 bílý J3H— 33 efa mu počtu oalicb krajane-- znám —- Hodina krajana Ant Koub

I a' ' ' - Die zprávy zdravotního od- - skýlio potliena byla minulou so
lrtM MdIm11! I botu rozmnožením rodinného

žito akleilo tál v ceo Irb byl celkcro 0r0ře'n{ a6 kroužku příchodem roztomilého
mdlý Cli 3 63

proti 314 porodům a 303 úmrtím klučiny Šťastným rodičům gra
tuiujemeJečmen přidralil 1 druhy roku 1004

ke iladotánf přinášely 41—49 ííáJ hvězda Svobody č 4Willíím Morii zaměitoaný ta 9 1 wke krmeni 37K— J8c Eduard Kasal zeťZCDJ připravuje se k pletupři opravováni železničních kar v
jeteloví aemeoo nabízeno ta

Ladimlr Malý syn ulit A'aial dcera

Bouth Omaha Neb 2 ledna 1906Armourovýcb jatkách ztratil oá
t 1 _ 1 ě ě mllj1j~lj33 íáme vlak že do té doby příznivcime pn zameitnani svem život v

Lnlná aemeno ze aeverozápadu úterý 36 proaince Aa v 8 hod a členové řádu budou míti po
c 1 oabfieno za $116 trh byl vecervaen zmíněný zvedal po nouzi a pobaví ae na pletu krá

lovskypomalý — Krajan J J Malý zastupujemocí troubu káru jíl opravoval
1 a m jNásledkem nepatrného dovozu tři spolehlivé pojiiťující společkqvs iu nanie vysmeknuvším ae

grocerii chutnébověafbo dobytki byl 001ti Nechte se pojistit! protivlebo druhu hojnýpil ceoácb 11 o 13c

trh pevný železným aocborem udeřen byl do Tn
Centvou

vyllích Táž blavytakže smrt v několika mi- - Zií lZTt
byl per „utácb náiledovala Dydlel na L

ohni než bude pozdě Náhoda
psací Školníi trh na dobytek vepřo nečeká - 42tí

potřeby za nejlevněji! tržní cenyoý 33 t U ulici a zanechává zde vdo- -

dostanete vždy u J J Malýho
— Osmnáctičleoný výbor kana

isačol jak se zdá pokračuje doru i pit milých dítekPromlroé ceny byly náiledujícíi
34 a Q ul 43tí

— Miaulý Čtvrtek: zatčeni byli
dva bolíc! Ernest JJuncao i Kd

Daltoa pro vloupání ie do úřa-

dovny dřevařské společnosti Uraď

fordovy na 26 a O ul kdež od-

cizili tužky a hodiny 1'olicle na

říká žeie zatčením pánů kluků
měla kapitáloí práci
— Jak právě dovídáme

přijal K P Foida známý rodák
ze Schuyle Neb zodpovědné

postavení prvního pokladníka

banky "Union Stock Yards Natio
nal Bank" Důležité míito ono

srn a m

— Krajan I I Malý vyboto bře ku předu V jedné ze shAzíPlkala M]lpMoll IISKMM
HsbtBia b ymlMulm Mouoi'4 min týdne odbývaných zvolil— JÍAL&AM provuje velkeré notářaké práce správ- -

YfU ka trntnl i la i"04M
Kílt? SMMSI plícel Jediný jistý lék protine t levné 12tí výbůr K 0'Keeíe předsedou W

li Cheeka klerkem Ti přikročilivšem pnním neduhom! DosudtififíMffiiifffi $tm tur — Veřejné cvičení Tál JedIMftTM
nejvýtečněji působící — Viem ihned energicky k práci a začali6170111 Sokol pořádané na bylveatra vy
kdož jej okusili bylo pomoženo

#' II I I tt If 41 lilUMI $1

PrMatatMkáeaJiapll
PrtttU tbll vybraná „
friMla brvbIiM
Ote Skná il k vbrifif „

vyjednávat! jatkami Jatky sice

před časem vystsvily tunel jímž
dařilo ae nad očekávání t Jedno-ťác- i

mohou ai k ospěchu gratulo
Též "Slámav Elektrický lioinent"MMOttt

IflDOÍ-- '
výtečný lék hojící viechny bo odpadky ze závodfl jejich odváděvat! Jeltl žádné veřejné cvičeníirouorwItanaia
lešti zvláltě pak osvědčený proti ny byly ten vlak během fasu senebylo tak četně navitíveno jako
rbeumatismu a neuralgii) Objedtoto máme za to ie jest to ná

Omaha 3 ledna

Trb pleoičaý byl livějlí při c

oácb vyllích 1 to hlavni náaled
návky zasílejte pouze na Leo

zsnesl a nikdo o jeho udržováni
náležitém pořádku se nestaral

Výbor žádá by jstky nesly polo

aledkem pěkné ukázky již nám
Iíort lékárník 1013 Q ulice So
Omaha Neb

Sokol svým pečlivě aaativeným
programem před rokem podal

kem chumelice na aeveru a zápa vičoí náklad na postavení stoky

naaroupi aoe 9 leana

— Povolení k sSatku vyzvedl si

krajan p Fr Bělák si Jos
Semerádovou

Horno Furnliuro CoM
503-307-- 509 S ath C— Pro-

dáváme veikerý cábytek o 20 pro-

cent levněji než v Omaze to za
botové nebo na výhodné relátky
Přesvědčte sel tf

dě čími ai dovoz bude valně nové jež požívána byla by měTentokráte byla aífl při cvičení — V neděli zemřel v so-oma- ž-

smenien Trb kukuřičný oá stem i jatkami dále žádá byské nemocnici C Carlson podnaplněna tak že cvičícím zbývala
velmi málá proitora Cvičeníledkem raenlí poptávky gostal atky vrátily městu prémii kterálehnuv zranění jež v sobotu ve

celkem nezměněn ročně byla jim vyplácena na udr- -aúčaatnila ae činně družata: Těl rvačce byl si utržil Csrlson po
píjel téhož večera statně v salonu ování dosavadní stoky z toho dáPrftmlrtéceoy byly náiledujfcíi Jed Sokol Omaha v počtu 9

Heroldově na 30 a L ul a néjaPlenici c t tvrdl oová 77-- " vodu že stoky té již po několik

roku používáno nebylo Ve čtvr
Sokolek Omaha xj Německých
turner A z Omaby 10 Sokolek70H cla 1 tvrdá 71— 77 lía 4 kým způsobem dostal se do hádky

a konečně i do rvačky a iietvra DB JAN l K0DT8KYtvrdá 70—73XI3 jirka73-7- 8í wouae 9 lei jed bokol boutb teční schozi do níž dostavil se též

zástupce jatek W Kenyon na
KornÉ říi 1 tlUtl7tt C3 Ak otnioa 11 iáko do 14 let 13 a Frank Noomanem Konečně vy

bídky jatek že na stoku přispějíCvičení zahášate luruB i allH S mích 36#-- J7 běhl Carlson ze salonu chtěje
Noomanovi uniknout! ten vlak

tmkf lékař
nad Grand Union Tel Store

20000 botově a dále že městujeno ai o třetí bod odp apoOvea e 3 mích 384 cla 3
léčným kroužením kfileio Sokolek jej pronásledoval dostihnuv jejbílý t4-3- 9ie4 bílý38K-- 39

darují k použití svoj tunel ležící
mezi La Q ul 4000 stop dlouhý
který má cenu !8oooo Víco

omaŽikých a aoomažakýcb kte bodl jej dvakrát řeznickým nožem
S4th & N HtroeU

V SOUTH OMAHA NEb
Zito č a 6t č 3 60c

rezto cvičeni a ladnými pri tom způsobiv mu smrtelné zranění
Trb na dobytek hovězí jebol společností učinití prý nemohou Ofadaí bodln ji Od 0 do 13 bod úoppohyby obecenstvem vděčně při-

jato Na to náiledovalo cvičení
Nooman vydal se sám policii a

bude se mu zodpovídat! ze zloči- -
dovoa náaledkem vánice aněbové Výborem byla tato nabídka uzná
oebyl valný byl čilý a pevný

Od 2 do 0 bod odp
Od 7 do 8 bod veCf r

Telefon v úřadovně a v obydlí 142

na za zcela liberální a tyz vřeleJednoťáku omažskýcb na bradlech nu vraždykdežto trb na dobytek vepřový a xazay iicn vynon provázen Dout- - — Dovolujeme si upozornit vševzdor malému dovozu byl mdlý hjvým potleikem

odporoučí při příštích volbách
odhlasování 1250000 boudu pro

systém kanalisační
Družstvo ně

chny naše příznivce že přestěho-
vali jsme úřadovnu našeho dřevařCeny byly oáaledujíeíi Hojně zásobený

Voli 8kaUlftJ!pf„ I 0O&900 — Kdo chce míti doma po--

meckýcb turneru ukázalo nám

svou mritoost na hrazdě a velmi
ae přítomnému obecenstvu líbilo
Nali holi se na to pustili do cvi

ského a uhelného obchodu na
Eráry i lT'}lTl ádnou muziku maže se obrátit!

m tPm doutnikárský obchodJiitrU IOooIM východní stranu 24 ulice mezi
N a O ul do naší vlastní budovy

na p los riaiu na 2a a w uiVoli kt kfíMnitit
ivlatoiI4A0IM an Fiala zastupuje zde závod p

11'JOUIM
a budeme moci každému lépe po-

sloužit jelikož budeme míti vždj
os Hlavačka v Lounecn v ti

čení na koni na líř a drželi se též

statečně Žáci a žačky nastoupili
pak ku cvičení dvojic a tyčemi
kteréž provedeno chasou tou vel

FR LAITNEEchách a opatří vám harmoniku
loeosio

„IOOQIOQ

70UQ7IO
část našeho zboží zde na skladě

1552 tkl 20 nL Houtb Omabaakou nikdo jiný vyrobit! nedoNavštivte nás S úctouKflM balí
vede a kteréž jsou světoznámý Kralané 1IZ chlMÍ al northutnat naH tuctl

fnuwta kmihá tlfká
Ote M]lvl
Jbttt
Bnntborr otl
V!t MrefiU4 „
Mátl Máilárta
MUl hrm BJ!nlf
Mátl Um l(itU4 a 4ebr4H
í lpÍ6# tt lil ťttitMMMfftitM'

iku tečné dobr doutníku necúř lsn aa--liHf Ib

mi pěkně a áiečně Po odchodu
žákfi provedly Žačky vedením ná-

čelníka malé cvičení t kteréhož

nastoupily k cvičení s tyčemi

Crosby- - Kopietz-Cas- ey Co

tf Tel 614

— Jsk doslýcháme budeme

ptali po IaltneřovcU avlálté jeho f Ir
linky tíll ae hojnomu odbytu 43m3
O hojnou pMíeo tádá Vr Laltoor

iťÁ

jednotlivě Jak ae cvičení Žactvati uniiKfthHJf ifti(eiiit
XthOflU nttili

Ie
6

II

míti zaie o jeden závod v našem
Brown Parku více A víte jaký?
Inu pan Dobumil Ludvík známý

líbilo nepotřebujem podotýkat!
Byla to botová bouřet číslem
tímto mělo býti veřejné cvičení

Jos Yopálka
ftEZNÍK A UZENAft

aa E5 aWllUam ulf

ukončeno avlak nedleným Něm

herec hodlá otevřít! fabriku na
iladkoití tleho druhu v budově

p Prafika nateverozápadním rohu
ao a S ul Vyrábět! bude vše od

com to nedalo i vytáhnuli bradla
a zacvičili si jeltl na těchto
as a I 1 t é Jitvzaor pokročilém! casu bylo cvj veimycn maretpanovyen nusara a mi v aittibt vidy allili tflir ftrttvét

mM iiudrubu Jakull vn4Kfub nb
ka tiiřkffih Kii u b()iu na koutku
a uJUťuJmt i yuJrultptijdaUiM ai

čeoí jejich sledováno obecenstvem irdcat dolu si do těch husích
velmi bedlivě Po ukončení cvi- - nudliček os poutích v Čechách

Zbotl ae dovili
Dktl teUfouem

čeoí odbývána zábava při výborná '" oblíbených Mládenci a panny
tableta tl Ja nbtad

Tel A mi

— Malkarní ples Těl Jed
Sokol který odbýván bude v so-

botu doe 13 ledna v Nirodnl
síni bude dle vlebo nejleplím v

této sezoně Jedooťáci tulí se jen
což a obecenstvo zajisté že nevy-

nechá plet t?nto kde 0 Ivandu a

veselí nebude nouze Dvanáct

nádherných cen rozděleno bude

nejleplím matkám Výtečná hud-

ba pAI Koďsky účinkuje Vstup
né 35c maska 30c

— Zboží za ceny nejlevněji!
mfiittn koupiti u

JoNcfu Stflrby
jehož itlílol obchod v č 2014 na

Q ulici úlaině vzrostá á jen!
doplňuje avé slioby oeuitále

čentvým abolím která velmi

levni prodává Má tél velký
výběr trvinlivá modnl obuvy pro
pány dámy 1 dítky Ni akladl
má krlmé obrny jei vkuml 1

levni rámuje WtopomtBte e

nikde iboll tU dobré levněji oe

koupíte ťřijďie ie o tom pře
iváiÚit 11—

PRVNÍ třídy

hudhl p Kotlíkově U večer

byla aífl v pravém slova smyslu tj Vacka na a4 ul mezi N
namačkána a vliebni bavili ie a O ut ve výprodeji dobrá gumo
ivorol daleko přes palooc Jako vé přesovky pro dámy a děti za
před rokem tak i teotokráte -- ou „Cí Pár-T- eDlé cumová ořezův

Svdili z chladna:
rktamtUum Mni iíii v kHIi

kjtiick v ftm% a hhfla (ir-
onii

Dta Dlc&tra

Ačchtr Pala KiptUir

mm4(i jhi ekft4 af roi
(Kth jmi tlM-- k TiJAJMjoh

tr4l fřiMlfStáne jt dial UMíty ie 4obll Uur
lUkM ákt llfIÍM

(k IM)il ti ktM t l4k 4K

) f iMttir 1 1 if trk M iP v

#s libtjte fek4 by &al

gM íri4 wkoik kutfi

V kila

A I A UfUbUUmUfttilk

tAJ F ili Rlcbtir & tK

vltcbnl účaitoíci ukáikou cviče
ky pro dlt! ta 43c pár

ol Qploltpokojeol Jak ie dovť
dáme boJlá obětavý t viorný al
čelnlk p Joi štlrbt připravit! v

Dlr rrka rUftIIIH0 iur
odbývá svou travidelaou scboii

řeznický: obchod1
„ÍMtUt

FBANK KUNCL
0 a 1'lcite Ul

Vidy jta čeritvé abolí Pocti
vá obsluha 1 dobrá vába—Uie
nlřiké výrobky ipetUtita ijtTaiboK ruoldo til objedoitt
teUlootm Zavolejte tel ))0i

Miku velejné cvičeni žactva — ve Čtvrtek doe 4 ledna v 8 hodlá
večer v ilnl ťraSkovl Nepří-
tomni členové podléhali nekuti

Omalltl bol! upili nám a plknl
plsol čím! přiipiil k peitroiti
protirsmu i bylo jim blučal spisu dle stsoovS tlerlMrlNeYer1u Ir Vallk
dovlao V Suchý nsdl ů!tiul


