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Hiikolurn" Vvllol knriiui Jn ui
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r fiale 1205 Jloward ul

obcbodujo
druboM vejnl máklom tolatv kftžoml a

A liii alaiwl farninruli cml VVrolikV Za

urtiiM A MunII vnHFní Rtrál Quldo
U11 tokiiTn)tr Anton Brt

volba úřednic jeit žádoucno lby
se všechny Členkyně dostavily

Vaáp Sokola Tyrit f bude ten

oejveselejší a nejpodařeněji! jaký Tábor Nebrasuká Mpn i m WOW

Bkvólou zábavu uspořA-d- ii

cvičící četa táboru Ncli-niHN- kií

Lípa i 183 WOW

duo tt února '00 v Soko-íw- ié

Vstupné 25c "

— Známý hotel Dcllone na 14

1 Cepitol plemeněn bude v krát-

kém čase 01 nemocnici Ai dotud

Nepřítomné podléhají pokutě dle vio platí nojvyiaí ceny tpenízo ca rbotl
iíttilo obraloiu polty (Jo n niky nailá oatiňhiil inliAxn V niti f první a tfolf (tvrUk ?

stanov
Dolnjl klurk poZAíiAM řnarnia a 10 aa7uy lyuuním Ho II Ht Omnii NtbrA V NVK

zde už za dlouhá léta nebyl pořá
dán Však ae Tyrfiáci letos na to

jak se patří obuli a zábavní výbor
ai může paty ubrousit )sk se na
běhá a usilovně stsrá o to aby

J JunUa prfWodíl Vio Ml liiporiioooii iirauairoci mui i
Batik a Uultodfítatei Nati Bank lOtřbBUknr V

11LIÍDÁME dva muže v kaž M9 Jan llns t 6 Kyliřft Vjilún
dém okresu kteří by zastupovali a odlirá v4 §cMě druh k ntrtf njtleu t Vzorný b 1Mb rařízoný
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bodli přečetných avých návštěv k U Vrntl HUm Ml Ho IMh Siř

Anton Turynak M oř V Jo Movák M

reklamovali odbor železným zbo

tím roznášeli vzorky našeho zbo

Ží atd Postavení co cestující
bylo pro pohodil nemocnýchaviak pekařský obchodol K
v brzku celi budova bude k účelu níků A ty ceny jaké letos při

Těl Jed Hokol t Omabachystány jsou a ve výkladním vlatn1jednatel aneb správce úřadovny
Služné £90 měsíčně výplata týd

Odlifvi i?prtvldMln4 lobBia kaSdon druhou
Mimo II ▼ lliniui Trnr vm niini

tvému přizpůsobena'
— Dvacet dva sa'loníky vyčenl

cliíli lpiclové právníka Thomaie

rastupujfclho temperenční "Ob

okně salonu J V Kašpara se ua

cházeístoí každému za omrknutí
a tsLé jsou stále dsvem diváků

Kud ITIIIinřBr wum nu inen P i cimn umně všechny výlohy hraženy budou

předem My zaopatříme všechno
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musí dostat tu první a tu není po Mooon Uldg Chicago 111 13x4

Kraland utM dobře když počIto
lobfi u Ulrchnera ZboHÍJoitpřestoupení nedtlního zákona ít hiid ndu v Národní ctní rrndmidka Maria

yklrU orniniiin wrm viiiHniMiniPr luihu'
iiloa lliirliora llllilnk UJniiinlca Vilo Kardroti němuž 1a pohřešili tím ře

míli předmin ncdŽII v prvý den

chyby žo o masky a to pěkné
nebude na maškarádě TyršákŮ
fádoá nouze Vstupné obnáší 50c

tol MIH potiiotonDfižEicí 3 faridfi pozor !

A7ily comve a cnutno aiuiv ciiico

robllkjr koblihy a rfiyná koláíe co so

ýto jakoall nelaoii k "bítování " O

iHo krajana AH

p45lf HUDJ K1U0IINEU
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Mám za mírnou cenu na prodejamrtelnlka Dítky jež nebudou

připuštěny leč jen v průvodu rodí
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S kohoutů plemene Houden dále

14 kohoutů ušlechtilého plcmeoe
MWiliolrtiliHt dimorkyn Anna M řanká

výslech min Čtvrtku před policej
ním soudcem a prohlásivše se ne

vinnými odkázáni byli pod záru

kou $200 každý k soudnímu ily
Cení jež atanoveno na 33 ledna

— Manželka kralana Fr Kou

Hamburg Oba lylo druhy poctě— Minulý týden rozhodnuta
vynoř niajiHHu rrnnuin iwi iwj"tera Maria 1'íclioia

byla konečně taxovní pře mezi
Tábor Mrrta IU 022 It N 1drahami Durlingloo Union Faci

ny byly první cenou na drůbežni-ck- é

výatavě okresu Pawnce Okla
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lých druhů upozorfluji na přlleži
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I7AH Ku titli Mt„ inlloiřdidk Jowd-aHlářn-

talmnnlia Krurti tUa Hon kup IIIIO Ho la Ut

okladnlctf FrunlHka Vvtnk kanoi fka Maria
tost ťuto Přihlaste ae brzy Pište

ulice v poslední dobo těžce stůně

a jak lékaři se vyslovili bude po
30 listopadu soudní zákazy proti na JOS HAJEK

33x3 Vallcy Okla
1'řltiyl marlalka Anna Kalika vniuni urai
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cl Nemocná nachází ae pod svi majntki) Maria liony jiraniis f„i
Maria l'tchota Hyol Ukuř dr L Hrolioda

pokladníkům okresů který zapo
vídal pokladníkům akolektovánl

daní za rok iooi a ioo ježto
dovitým do torem nafieho lékaře

1'oiId Hokol Trrl i lDra Kálala Vyděláváme kůže!!
prý majetky drah nespravedlivě— Sbor Uoleslava č 60 JČD„
vysoko byly odhadnuty Fřípad

! MASNY KHU
na Jit straní míta vlastni krajaol

Orutř-- Í Iiiiiicilovó
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NeJvStlí aáioby masa vloho druhu
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a ujltťujeiua via la podruhé pnjdaU tai st

ZboXl se doválí a muUnte sl Je ohlod

nati tolofonom Tol A 1922

Železniční pozemky as prodej
V severním Wiacoaainu Chica-

go St Paul Minnespolis & Oma-

ha dráha mi na prodej při nízkých
čenich a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra-ntfc- h

pozemka rolnických Ti
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Mungcr který konečně v sobotu
{} ledka Mario Ucčau přtdsedka
"'V Anna Krejčí tajemnice Františka
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1'odp Mokolkj Tjrí i 11904 i 1903 i a úrokem Kozsu
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ů majetku Františka Peltk Msrie
Jarilná Ftwki
koi'liinii

odbývl ivá Kíhftia Jnlnou rninl a al na

katdou otvrtou nadMl v atnl MaUovS I'řd
r í iiii lun Miuih Mlh Mi

Snd 4 lllckory loi M k inú St
tězstvl v boji proti drahám Není irm Uinttha t4ulA umrle nlNjrn !í17 V 7litk Ksjtere Anna Satrapa: náhrado

inlklopraiiwuMa rrnni rHiovšem pochyby že dráhy poženou Anna pvojma w "":„'"" třjce Marie Šemík k záložnímu ion
Kmitla Unlnnoran i w7''" bijí P"l"u
nina Anna Urodil MU Wllllam Mt floanfDr IP T líillaldu Anna Junek: školní výbor

avou při až do nejkrajnljšlch mož

ností a k nejvyšším dvorům

— Přátelský ples uspořádá cvi

kyna Anna Vak yíbor inajawu anu
(ía Kunci Murf íhlaJS Alolalj Jindra íaťdo

' '7 Jostía Jelen Josefa Langpaul
Velkovýboru Anna Krejčí M

Ul votíř iiaria vaia a Hiinčeský lékař fl ranhojič
ZvlAítnl Ipéfil vÉniijo porodnictví laemo

ccin {(iDMkrin a ďítukim

sne
II AI Murtlia ř 1 J W C

čící Četa táboru Nebrasská LípaItaiicra Kateřina Henák a Marie
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Úřadovna v Karbach bločku čísloliceso účetní výbor Vinci Čer čía 183 WOW v sobotu dne 3

února v Sokolovně V nynějš
KrflM IIHI Ho Htti Ht nifutoahidi narliora

mák Marie Havlíček Františka
dusné sezoně maškarních pleaůčinek VatUHJB liwft Ilth Ht nokladnnia Joaeřa Ja

nníitk H H Ht vMtlynft M Mimik
n A M irámla vnltínl atráS If Ko éř

iul tri a Vii nrutni vfímr niaJntku

pokoje 303— Tel ijbt
Úfatlnl bodlnyi _0!Ql_do 1 a od 8 do B

Obydlí Jlhoip roh 10 a Conler ul
tirád ní bodlnyi Díl doSodp a od T duí

Omaha Neb li

kďož koupí zihy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách

jezerech v nichž jest hojnost ryb
1 jei poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

"pro změnu nebude zase škodit— ftád Slovan č 78 ZČBJ
Tiiřl 1'nllkán Maria (JhurvAl Kř Kraj lín kl'

odbýval minulé pondělí Četně na plea obyčejný při němž bude kaž

dý moci se bez strkání a čekán najovy lauar ur iiuiuviiunr
vštívenou výroční schůzi ve které Tábor Iloliomln ř 2915 II N i

pobavit aniž by jej někdo tipo- -zvolil následovní úřadníkyi Před odlévá v4 iihft kaMou prvou njdíll T

zorBoval že masky mail přednost Pozemky po včteme jaou zales
nfcnv půda jest úrodnou a snadnoseda J l! Steiger dozorce 13 W Dr James W Novák

Čioíme krajany pozorný na plesliartoS tajemník Josef Vrána
zpracovatelnou Chicago Milwau- -

Hokoiovno oo i bij vtivu i"r'i
mdkyní Julia Votava přiidMidka Anna Zll
kovaká tarwinli! Anna Ch "bor! WHo

la Htr poklid ii Um Maria Urbánk WiMHo

U Htrkaucllka Maria Válko vbor majat-k- u

Annafiannk Vranola Krajlílek Anna fta

mlk mitiolky Iciinny Adáinak Anna Ualch

vnitřní nráA JonIu Htajikal vankovnl itrál

účetník Kud Fibioger pokladník kee St Paul Mtnneapohstenký zubní lékař
ten jenž zajisté setká se s úspě
chem

— Minulou středu provedl Dr
Karel Frýzek vnitřní strái Emi Duluth Superior Ashland a četná

iiná prospívající města na drázeŠpička venk stráž Joa Kozák
t iilonio liuninj

Kálal český náš lékař dvě smělé MOfadovnu svou v pokoji čís 217 1průvodce Fr Koočál výbor maj C St P M & O a na dráhách
těžké uperaco na slečně VokounoFr Vlčejc školní výbor K Frý DOZQrnž!Dl d Wanflin! jiných poskytují dobrých trhp pro

Karbacu xtiocku

a 10 ul mozl Douglni a Fainsm

TELEFON 1203
vé z Clarkson která k operaci docek Fr KoočálK Vránek řádo

plodiny íarmerske
nemocnice av Josefa dopravenavý lékař Dr Kálal dopisovate
byla Operace korunovány bylyFr Janák

Simánek

O bližší podrobnosti píste na

Geo W Bell
poiamkovj komlaar Hudaon W

aoebna
# MíRae

Q P A St Paul Min

Dr Geo Fa dokonalým úspěchem tak že sl

Vokouoová as vé dvou dnech bude
- Jak právě Těl Jed Soko

oznamuje pracuje pilně na uspo

NijlttcIniySi lékárna v místí
Joul lékárna

Dra W M Millona
roh 18 a Jackson ul v Omaz

kdoU joat i pofita
f urnn I iMStu tfiHkrftlan crradunva- -

úplně schopna domů a navrácefádáoí maškarního plesu výprav
očho na sobotu doe 10 února '06

tanký lékař
v čís 126a již 13 ul Omaha

tirád ni hodiny 1 Od I do 6 odn od
eau do7i30 voíor-T- ul a7W

ným zdravím se navrátiti Krajané
naši měli by při nemocích ve svýchlest to skutečně potěšitelné že

n y a roKiitrovaný lékárník p Oskarrodinách víceobáti lékařů českýchJednota Sokol konečně již jednou
kterých zde máme dosti a kteřvymkla se z těch jednotvárných

°'4idovc!i už kolejí dle kterých
Za npJpolelillv6J( přípravu vlocb

lékafakych pMpUu jakoi 1 Jakoit
eiHtotu a lácl viebo le ruM ltttf

Ofaduvna v S noachodl McCiuua KldK lh

DodK u 1 — OFadul biullity idm
Od II dii II hod do- n- Telffoii IMí

vždy se vyrovnají doktorům jino
národním a je i předčí a 1 v kru

zlch lékařských pro schopnost
své všude uznáváni jsou

'pořádají 8 matkami plesy již po

léts Základní myšlénka letošího
OIVIA1IADr C liosowater AjivVi- -

plesu bude znázorněni Fialový
k výpravy k Severní točně a za tlm

í účelem celi prostranná dvorma
ČESKÝ LÉKAŘ Loan & Buildiug ViL Jtt

Jeduu Jízdné za okrulnl mtu

po

I hlťiKO (írctit Wentern tlriUo

V
Sokolovny proměněna bude v se

Úřadovna: "Bee BulUinř"
v Uee Iluilding

81 rok stará a nejatarli ve tufiitd

tSlul

DQieky na mfisICní splátky a pri

vrrol ledem a sněhem pokrytou

krajinu polární od stropů sl k

zemi splývati budou ailné ledové
do všech mht v okruhu 130 mil Ull dl It 0H)l

tiUdnl hodiny i Od dok I

odliWduSf W9'
V B4ilo4 IS dq KiUipul

Lístky na prodej každou sobotu a

rampouchy jeviště představovat!

WFCIPRA
vlaitnt bohatS saiobený

MOUČNÝ SKLAD
v llolyrood Kas

Prodáváme pousa sbalí nejltplí
ho druhu Píeivldcta sl 1- 0-

neděli al do 1 dubna 1906 Plat

ný pro zpáteční cestu katdénáslebude polární zamrzlé moře kde Tel f úřaJotuři 101 --Tri v hjU tlil pisuje k dobru dividendy palletnl

pfi 6 procentech rocn na uspořebude možno slit! Eskymáky a je WydU-li- tlo HIT Jonei ullcadující pondělí Nízké jízdné do

jiných nilit ua prodej každéhojich psy polární medvědy ano í v ZvIMui pofant lau't M Uaikm
ttvMw a rawht li it né obnosy

lioo M NaUlusf r tajemutk
pilku U 'Jplné podrobaosti při"tlrdu uvíilou loď výikumce Fialy

jAofm samým na palubě Již přes HoutU omalaká dřadovna V fialehlaste se ti

iavU4ulII li Churchill G Adní lantěstoto jest známý od

ki'jrolk v dekorováni Sokol ttx ajmj 131a Faruam St Omaha
t _ a t t Dr Jos P Pocival

(cstl Utit 1 miilK
t-i?tH-omoo mnonyen

t A
z an sa ochotné

)Y Sokolů na výprav
TuJ pilně al do

a pracovit vlMtalLouis Bořku

Spoii fMU n žíío!

13 skutečnou cena

Wooébií iVorld
ČKSKft TAUOKY V OMAZK

A SOUTH OMAZ15

dua plesu Kos
- Ve !! Kaai

tllna bud 10 cen neiiepším mas
český trávník a veřejný notíř 18 a nilltam ) Uaiaka Xfh

kinu poutáme U snaha Jednoty
bude obecenstvem utoána a te Vítal! MU Ka bř- -fll S tMf UMfM 0&a

Specialista f plispasobováat
oialch aksl
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Sl TtUíoa obydli 134

taité lk Ua a #a vina

TKLBřONYilSlÍríí JltW ki v44 I Tr
l4tk a444l 1

toto pojporovall j bude oávlti
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