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Zprávy spolková ř mim minOMAHA

Táhor Nehraakaě 4771 MWa
Oílliřrá tvé pmrlíli'lii4 if'lift kntihni urriU

Lála Jan Hun l 6 KatV
odbývá schůzi avou ve čtvrtek 8

února v Sokolovně členové jsou
Žádáni by ac vSíchni dostavili

Iřctl tPortu rnii!l t imm bodln řf)i
Nezapomeňte žo už tuto r nrtKotorn" vullfil Konaní jun Zulk

fiivoiin trtVPH) Mix hrikr John llilljiirilNouotu odbývali bude vel jelikož připadá uvádění nových ur6voJfl V lKlivl vnitřní Ural gulilii J
V$ niuSkariií nlea výprav

IDO TOUBUTIII IT? A IiOfl llnH
Tábor NplriiMkA řlpn ť m WOW

ortlifv fthfi UiíM vrvi třrtif £tvrlel

čekineft
Louis Utrki V K

JI Siáma S A 1 l'
itf T J Hokol v Nokolov- -

mínící v Hoholiri na J lil ul Konmil Jhd
rimniciini Nt muiim íiiihk Himinitit k Inrkné VNtupnd 50c dítky

zbv Hiizdf Mrdocno vítán
a r novm ivin bd id m iiiiibiui NuUI
UiikrK i ímxúh prřivodfl Jdn Wolf

Iože Jan Hun č 6 Itytlřů 1'ytlila
HLLÍDAmJC dva muže v

okresu kteří by zastupovali a— V pondělí odbýváni bvl uiíxli:! v liixlln vnfMf iolk(ivéinlMli(itireklamovali odbor Železným zbo
v (iiiMoiovno vnuci nancldr ioiji ilxrkMvelmi četné navttíveoá výrofn

achóze Sboru žáatnneň Ča Kurth
Žíni roznáícli vzorky našeho zbo r u ' M8m imji no iňui Htr

02námoní úmrtí a díkůvzdání !

l'od dojmem iiovalovného Žalu OKnatnujeme vício avm přátelům
2c tmíc draze niilovand rnanZcIka matka babička a aeatra paní

11 ii ii Vrivru
vyrvána byla tiďiproanoil ainrtí te atřfdu nuKrho K krátké nemoci dne
15 ledua Í'MX u dno IH ledna na katolicky hřbitov Kouth-omaZa- k ku
vřínitiu apiínku uloJícna byla

Ve cli v fl fcíj frpkéliu bolu doatalu ac 11 din tolik dCikaň aoucitu a prá-tclat-

íe ncnifiZcme ojKmienoiitl o nich ae xinínitl Na prvím míaté
vroucí naXe díky plutí rifiatolným Kcv Chundclákovi 'a tklivé po-
hřební obřady a vldp Vránkov za dojemnou řcC Zvláítní dík nái
platí pí M Htreiiíflcrové co íáatnpkyul ctajwlku íveaiiiíek fl')2 U)lf
k HřmuZ zcanull nálcŽla niariJíclůni Kotfrovým za jich vícatrannou
občtavoat k tiniírnínl nnií bolcatl Dile iipřímri nát dík náaledujícím
dárcům akvčiych víncň a kvřilii! hole Vírnoat C 62 FlJA J)vůr
Hvornoat C 1)2 IOIT OWm iéi dík za hojné účaatenatví při jwhřbu
Dále urácPnf dík tímto dárcům květin: Hodina Vác Voiiáaka rodiny
HkiiiKiva Vác Kotřrova Vác Vodákova a 3 Frankova JJuďte ujlttí-n- i

drazí přátelé řc aouclt a láaku Vaíc na dlouho utkví v ardcícíi na-

lítli

JOSEF VÁVRA IruchllchnanUl

Jan a Frank Vávra nynové
Anna ltoutka Kateřina Jtyntk 1'rantitka Tulieh dcery

ltoutka J''r llynik E R Tultch řctl
Marii Vdvra Antonie Vávra machy

Miriř Otilío 1 Kateřina Hynkovy Marie Kitefini a Kmílie

Vávrovy a Marie J01 a Helena Vávrovy vnuci

Jot a Erant Marahvi bratří
Bouth Omnii a Neb 23 ledna V#H

AfiMin Tiiryímk M oř r Jo Novák M
Ží atd Postavení co cestující

Školy vo kteréž zvoleni byli do
jednatel sntb správce úřadovny Těl Jed Hokol v Omahaorida následovní dámv a Dánové
Služné loo měsíčně vypliti tíd odtitá TiTíJ(ilri ii!h6z kaMuu dřiihou

utřnilii iiiAnIoI viínř vi tv4 mlatfiíMtl íi:Předseda Jiří Píťlia místopřcdi ně viuchoy výlohy hriženy budou No IHI b Ht HUroNU V N'hnliliir taJnmnlk
itun riiiinucr v: ho ni arotnik Oldjot brámek tajemník Jan Žabka

pokladnice pí Vil Uartol výkon- -
předem My ziopatfíme vicebno
1ht Columbia outt Dcpt 610 Mior Holili T(l í (H) Jí' J
Monou Uldg( Cbicigo III 33X

uy Tyiwi p jui nuuctHOVi JS0
KoláCný Joi Semín česká Oiltvá chtiit Ufth)i rtriihoii 1 mjíll tr tniNfo

v II hod Brtorilndiio ? NAr Htní VynlouXllt

(kola lett doef bez odporu ne dft iriHilka Anna Krčin Iffnf M iiII p
ntiiitNtkii Kar flťlKur UJmii frtniilltaležilějMm nsíím t dároé prospívá MŘÚMIŘ Caunk MarMia I1„ liitrile Murln l'M

Jícím ústavem národním i rnv dou

"mAjií"

tiork4 IHih Martini Ht pokladnice Anna
Toiiilfl MM Ho lHI Ht ilororkyiiA Anna
Mlřuck lor iiiiijiilkil Kruntllku 1'xHnk
Marin HiijOtrn Anna Hntrapa wliMidnlr
Murln Kariilk do kAIoínIIio rundu Annu Jij

íáme že zvolení činovníci plni
vidomi jion ti vážného ivého t sobotu 17 línora fl

úkolu i ii přispění oitatoích ti mm Koirn vrior jonora iiin Jor Lanic
( ul do vulko vloru Aunii KrnlA Wrliv BokoloviiC

Kupců přivedou t kol u nali jeítfi
ul vlíor Vinul Čurindk Murlo lUvIlírk ak dalšímu rozkvětu
ranlIHka C'upk

Wor HvCx4a Noré Doby Č 8C Jt JPORODNÍ BÁBA jffffliRWi! W rvw'i)M'V'l'liill inp%jmawmt umu pnii— V policejních krůtích města
OlIívtivduclifiM) knídoul nndAII ir mfíml r

naieho mluví le mnoho o pro I hod odp y Nirodnf alnl Přnrtndli Murle

apilností pracovního obecního ruK ori!inin Mana KriKiíithalcr nok lad
nln lliiřhora Iflblok tajumiib Vlili Ilr

JoNOfn ŘIogrovA

1354 jižní 14 ul Omaha

Guba Florida a

New Orloans
domu kde donuceni byli by k ion iia ropiDion a vo

Tábor Myrta ttn m ít N A

odlif vá acliftzl trviil nndfill v riiAnff I v Nárpráci tuláci a oioby pro menl
Dovoluji ni zdvořile iiiiooi 11 lil ctřuiá Hlnl nit ll a WH linu ni VvmIi ulli ifilkrádeže na policejním loudě od

loučené Jak le po) kap Moityo
Marin Houkni pPmlNCdka Kuly Vlfli:liovká
1'MHi Ulil M(„ tn iHlojirodwdk a JoKoraHlimii
talmnnlca Krimi ka Houkup I8III Ho IH Ht

dámy fo abaolvovala jiom porodnictví
v 1'rawt v (kihhcU mohu mnoha
Odporiiřifiifml vykáttt Ct dámy uacbť
obrátí 10 v (1 11 tiotfiibv rin runo lu hvyjádřil nemá rozsudek soudcův uHinuuirw vrnniiKu nnnK Kunci rka Marin

Cniyl marlAIka Annaftiihka vnitrní atrií!jímf poslán jut tulák na tolik a tfioiiii mjimiisi opinoii íimiiihii vonovHti Illinois GentralAIX Aliura rmkov tr4 Joaufa ftlua vftmrkkkuo 11m ivaroucn x- n- umjm mi murin nou v rnnii i oiriMiilítolik dni do okreiního vezení
Žádného dííuku ba néktcří dara- - mitrm ruciioui ppoi i k h r ur jl nroixmn

Tábor llolicnilm 20(5 11 Ji Abové achválně prý ěssto něco [jpmCol
cí halanlml

0'iiifva av '!iina kafiiou prvou npdrtti v
"provedou" jen aby doitali aedo Noknliivnfi Wli Ho M Mlr Vvlouft á uttil

awlkynt Jullo Votuva prmJxtidku Annaijluclnřjií lékárna v mhíh
tepla a dobrého zaopatření v okr

lkovMkAnilMUiprndidkyiiH llarliorn lllldokJont JdkArnavěznici kde k Žádné práci nuceni iiijiimiii' a nria i nionon i xwii notitn la
Hlr iokldiil'"i Marin DiliAmik iKll Honili

ne tou L'ol aoudce eit toho Dra W M Míllena 18 Htr kancitlka Maria Válko vlmr niiiJnt
ku Anna ftaptik KriiiiclH KrajCtik Anna Hnnáhledu Ža postavením takové mm 111 um nuy rnriny Aiiaimik Annu Hulili
vnitrní iríi Joulu HlnJkal vunkuvril UMpracovny pro odsouzené tuláky a
Miioiiih 1101107

rob 13 a Jucknon ul v Omac
kdož Joul I poSumenlí přestupníky měito bylo by

od různých nežádoucích Živlů
1'odp Hokol Tyrl é 1lákitmi I not hl řídl krftlan tfrnduovA

ný a niKlutrovniiý lrkírnlk j oUur odbvá iv4 achAca dvakMt tnXiiCnS kaMoU
1 nadAII % i iiolidlf v niAiinl v ilnl Mitio
n ( A t i i i h„un :

Deooh dva vlaky z Omahy Zírnoí turistické lístky do
zimních resort v jihu nyní na prodej

Mardi Gms v Now Orleansu
od 22 do 27 února 1906

£2385 z Omahy do New Orleans a rpět dne 6 a 20 února
Hímřřeijé levné jízdné do jiných míst na jihu Lístky
platné k zpáteční ceatč 21 dní ode dne prodeje

NÍZKÉ JÍZDNÉ DO HAVANA CUHA Parník "Prince
Arihur" opouítí New Orleans každou itředu ve 4:00 odp
Parník "ChaUiette" vyjíždí každou sobotu v z hoď odp

1'ÍSte ai o akvoatué ílluatro vanou četbu o Cubí a Florldř jakoí 1

pro knížečku nazvanou "New Orluana and the Touriat" 27x3

SAMUEL NOItTII

ItOftlOka
Zn nolMDoIahlJ vějftf přípravu víach pAllittnl(:lirir I nndMl v dutinu a ÍUrtletnl

1 iiiiiiiu ar unii r riiiiaiidii rrantf NvoiLnkWk&hkiish vhultAtfi ínkot I Jakoit

značně vyčištěno

— V pondělní schůzi natí ikol
ní rady podal výjor na cvýien
platu učitelkám na obecných Iko

23w Ho lí t mlatopNid JiH 1'H'lia llo Huh
cuioiu a ifici vfcoiio su ruci mi hi jonn iini)ori i no iHilarinik

Joí KM ar Um Ho 13 HI pokladník V V

Kunol iíiiBo i Htr vimr miiiutku Auif

Vzorný a iMh mf ízný ' ft rLián Hlmon KokiiNiik Jok Nflmnri prauolách konečnou avou zprávu která

byla přítomnými Členy potvrzena
rnniiK ii in i iioiinar V70 pr jimur jiiiiira
nUAnlnlk Ant Vak vu nát M Votava
riivlnoriil vbor Ant VaMk a Vt Hvobodii

a přijata Dle nové tabulky zvý uoíorua Yvm varnapekařský obchod
Ženy byly plity vfiem učitelským 1'odp Nokolkj Tjrí í 1

Odtif ví avé clifiifl jndnou mfímfiif a mcnlilám i učitelky v kindergsrtens vlmttnf kalnou čtvrtou utínán v alnl Mti UovA ťNid
vitilUvnt Annu ťlťlifl Illlll Houth Mh Ulv to zihrnujís o 40 až 50 dollarů

ročoó Nejit enlí plat obnáií 1430
nniioprciiHco wu rnniiii aioruvui' laiiiiiiriina 1Rud J Kirclinor Dintrlct PasHcngcr Agent Omaha NebAIIIIM riVOjIOK xiw ho iimji ni pcoinica
Knil llo Uh Hlmrid um William Ht uoklai

prvoího roku a každý dtllí rok nlcii Anna Urodil IMO Wlllliun Ht doior
kynft Anna VuMt vílior tnalutku Frantf- -v íís 1504 William ul

Kralaná iiřiní dobfo když txiílvo obúspěloého působení obdrží učitel lká Kunci Mary l)olj# AIoInIo Jindru ifot- -
ni vyhoř Maria Vaiftk a Annu MvařJnaka výšení I50 až dostoupí plat Jodiiujl sobfl 11 KlniUnora Zboí lunt

IliiJ Murtba l 1) W ('sedmého roku S700 načež k dal
iím dvěma vyslfrn platebním tří rolilllty kolillliy a rftud koliín no m odbývá ava tiravldnlné tcMm víily 4 nndAll

v iiKmici v miKoiovna rrmininiKit Anna
KrejI HMI Ho Hili Ht„ rnUtotirtiU Hnrtiora
IloliiCok IIH4 Ho Hth Ht Itjiiiiinli'' Krmit y Zavodňované poiomliydám příputtiny budou učitelky Uiun KritjHUG zimu

vmi uvit j JviiKwimiíiU ťcínk 1107 Ho mih Ht poklmlnii'n loiťf t Jn- -

po složeni zkoušky Nejvyífií plat miniu r nu uvniiujn nriuu i"jaký na primlrofch našich Školách voukyiio n niailii vniirnniri h' Kour
vnnkovnl KtráX A Vuliiiuu: vflmr maJulku

dosáhnut býti může jest $830 rnrtiio 1'iiiiknii niarin uiiiirvat r r k ntjih t

jisti véc!Jos Vopálku najovf lai ur ur iioioviuiiiniirNové toto usotieul vejde v plit
nost x září 1906

ŘEZNÍK A UZENAft
08 JAK fna 5 aWilliam Ml

— Klub mládeže 'Máj" jsk
již oznámeno chystá se horlivě

mi t nímifoí dy nnjlHiili iír íBmlvélku dčtskému maškarnímu plesu u u jiH 11 1 u u 9 vi Ar mim uKin
kti u"nail(íili KiiuHi u nlio na vkoulkukterý odbýván bude v Sokolovně

éenký lékař

nad Grand Union Tea Stort
2 tth & N StreulH

V SOUTH OMAHA NEb
Zboftf 10 dováli a wBieto ml Jo ohlod

nati ttíltiroiiein reu A ivs

v iobotu doe 17 února Na udá'
lost tuto tifil se kde kdo a my ne

pochybujeme Že sífl bude velmi
služně naplněna Za masky při'

Cfadnt hodinyt Od 0 do Yi bod dup
Od li to a bod odp
Od 7 do 8 bod vofrrMASNY KRMpultěna jest mládež stáří od

16 roků dolů Rodiče kteří Teleíon v úíadovré a v obydlí 14 aoa Již straní mata vlaatul krajan!
dopřát! dul dítkám svým zábavu

I lni tří lCunolo vSjim přiměřenou a v každém ohledu Hojné zásobený
tUh 1344 Hul 13 ulušlechtilou a pěknou nechť se 1

Zvláštní ceny pro domovlnáře: Ve d§y 20 února a

6 a 20 března ustanovila dráha Durlington velmi nízké

výletní ceny do oblasti Big Hora do údolí North Platte a

východního Colorada

Buďte mezi prvními V tomtO metu: Práce vlády na-

lézá se v plném proudu k zavedení vody na dvě stí tisíc
akro pozrmku sousedícího a dráhou Burlington v průměr-
né ceně $2$ za akr Nyní jest možno zajistili si domoví-náfs- ké

pozemky (homesteads) podél tčehto velkých stok
Můžete rovněž koupiti od soukromých podoika velmi pěkné
zavedflované pozemky s úplnou a stálou zásobou vody za

ceny od i 35 do I40 za akr Jak skutečnost ukazuje zvýšila
ae cena západních zavodňovaných pozemků v posledních ně-

kolika rocích o více jak 100 procent Jsou mnohé zavodňo-

vané pozemky které dnes nemohou býti koupeny ani za $300
akr

Vyplatí Se Vám váš zájem v zavodňovaných pozemkách
a vál styk a pozemkovými jednateli v údolí North Platte
oblasti liig Uorn Hillíog) Montana a Vých Colorado Do-pUite--

mi o písemnosti týkající ae zavodňování kterékoliv 1

těchto krajin taliu vám je poltou zdarma zároveň ae seina-me-

pozemkových jednatelů

I4 W WA1ÍICLI2V
(icnerst Passenger Agent

OMAHA Ni: li

NwjTÍtJI liioby ulaná vtobo druhy doutnikáfský obchod
vlufclul

uct)k laUmfk lunek a vbboo vlnko co

V obor Uotuipadá

Ceoy levníjši nci kdekoliv Jinde Fll LAITNER
HlSn £0 ul Houth Onialia

Kralait jil cUtřlí al iKuliutnat naHo)n6 zásoboný
kutuřnft iliiiiriit iliiiitulkti ť lvu tu

mm aa múlŘí oíjenod
tat po lailiitirovvMi ívhUtó Jrlm vir
tn ú v if Ji au bojntfitm inlťyui
U hojnou přliťft líili Vr titur

nimi dostiví NejlepSÍ dvě ma-

tky budou vyinimeoáoy Vitu

peoky dány byly jíl do pfedpro
děje osoba 15c maska 10c

Jitky nemaskované 10c

— Vsdělavad beieda Havlíček

dohodnula se nyní určitě Těl

Jed Sokol o uspořádáni přednálky
prcKiimem a tict na věděli dne

11 břřsoa v Sokolovně Přednál
ka bude míli 1a ihéma "O boji ta
vleobtcné Miiovsd právo v Če

thách" fttínfkero bude vyniká
í(l íatký Imnsliiia p I J Klál

Mimo toho obstnáa bude pra

Itrim obsahující řlila dsklimifní
hudrbnt a iplvná

vlaalnt

Ilratři Soinínovtí I'sIiih h
ioch do uícul do Feinického av C 1311 William ul

Mail na ifbřMldr holnoit fvrtlvbo niťnafíkélto lávmlu Vit ioá
73nuia rhi druUu Jrju-- Mienátk

vritttkf Itťsttd iilleM pvtil
l'ti-l- a i'l(itMu ! (Hi)dutf k

lileiilutt k vvuřrnl I tihlélky
Hilmá A i: 1'HNAČIvK

Jíl AnUrod Kaosi Přodplaťto so na "Pokrok" $1 ročnomolu ( H1 lUftiu tlU Lilii


