
9

Voskrzo noyřra liliu éžíi ůáw éM střížní mm SDDi
Těl Jed Sokol

odbývá dnes svojí pravidelnou
schůzi o 8 hod večerní v Soko-lovn- ě

H Fibinger tnj

I OMA:ELA VLASTNÍ

Tr A x C mm éíslo 12555 Jižní 13 ulice
WlVi VAbilii Omaha Nebr

Kdo nalezneto úplný výbčr vSeho zboží zimního kteró prodává
za ceny velmi mírné a jest zaručeno

"Volicí vyprodej na
Krátké rlmnl muibdté kabáty ovřl koří

Tábor Ncbraska i 4771 MtVA

odbtri tri pmvldnlné ch&i kkZdou v' i
%teí ntftůa v wAitiol i onm hflla""iv Sokolovno Volicí kounul Jan 7 tmu
nífodíi VrVM utn bniikér Joku Llilitl i il

k!rk Olm Smrťofuk IIIII liomlrlnt ift
prAvoOCf V Jioluj vnitrní ntrit (Jiilu m
lan venkovní utrtl Antoa Káru

Tábor Nebránu lip& f„ Iftl) W0W
odhív ifih6o kal první a tM! ítvrť v

mínící v Sokolov n nit J Ul ul Koriiul n
Pon píchni t„ inlhWikou (Jhu HhnbaU I ' k
A V hoviill IWi Ho li Ht Ohi! řtfbanknr V J J nudit průvodci Jim Wolf

Lože Jan Hun í 5 Rytířů 1'rthb
odbvé v iihft2 Crubf ttítvrtítvrl
moMCl v 8 hodin voliér v apnlkov4uilt '

V Sokolova Víillcl Kuncltif Lotil Ut i
K U A H„ Krd HlániH IVU Ho I6tb
Anton Turynek M of V Jo Novik 1

oí Jí

Til JA Hokol v Omaha

Miižkké IvimW a (Utiké zlmnt apodnl i

vrchní prádlo — NoínI kožilo

Krlinnó a nejnovojřit mody látky na

fiaty
ŽmiHkó Sály — vlna nu různé pletonf

Toplů dómid alipporay velký výblír

dtfevliifl ii prozflvok (ovemhoci)

podSitó duck-roaU- )

MuMí a chlapecké zimní žopiao

Velké 1 mnlé vlnonó nwoatflrHy

Uukavli'0 koíonó 1 viníiió

MuíhM žnNké a dřUko vlnSnó piin

Cochy

Gliermo rodinný
obchod !

ProdAváme jen nejlepší a nej-čist- ší

vína kořalky a pálenky
Víme žo zkuHÍte-l- i u ná zajistí-
me si váš obchod Abyste zkusili
nnše zboží nabízíme vám

WhiHku OQ Díl
gnlon OOiUU
Při každém nákupu flreen Trad-in- g

Stamps v plné kupní hodnotč
Zboží ho dováží do všech částí

města Pedlivá pozornost so vě-

nuje objednávká telefonem

Telefon Doug 1118

Cacklcy lín
' v(lkohelio(lncl lihovinami

Odbfvi ivépravldolnt nhllx# kidou íro'
fftFodu v tiiAwIol voffr ve vA rnlitnoitl i i

Největší výbčr módních zimních ženských klobouků se zvláště

doporučuje
J'íiďto u protilídnřto l mé ráoby vežkeré rhoU jnt tnrntvno

' V přízeň krajanu ho poroučí
WM VAŠÁK

o lath 8t fturonta V Hcnnultlur UJom
Hud Clblntrnr IHI7 Ho ISMi St ú!o tulit ()!
Jtilon poklHdnik k W lUrtol

Hbor ItolfvlitTft t 00 JÍ I) '

odMvá m:)ibta kaKdou druhou rtidíll v mf'ii
vh h tiod nopotoutm v rour mm vviioui (

pfridnflku Murlo Hcfaii S a Wllilmn r„
Anna KritCI ViW JIZnI U ullix

nAtuAwtkH Kar flbitcnr tutoru Fmntilui
— Mile potěšila nás zpráva kra

jana p Joh Pesky který před
Čiiptik IDU Mnrthit Ht„ ůluUAuě Marlt I'ř- -

krátkým časem otevřel syftj ob Duriik ]tn & Miiruia nt uokluanic Anta
ToinUA m Uj IHil St

Hbor Hfkda JVoré lob ř SG JÍD
chod v blízkém Bensonžo setkal ho

Oribý vMv4 DohAto kaMou I nfidílll v tSiol vohned při svých začátcích n náleží'

tým zdíiřem Obchod jdo známe
nitě a pan Peška jo úplně spoko

jen Nedivímo so tomu pranic
dobře vedouce žo pPeška každé
ho svého zákazníka poctivě ob

tiod on p v NnroOfil iini v leamaHu Marto
l'At k Aetnlia MHrlv KnKolltmler poklad-nlii- a

Hartiora Hllduk tajumnlcv Vilu Kar
tol HIS 1'oplotoh A vo

Tábor Myrta Ih 112 i R N A

ndbfvi nchllíl první ndeil v rnMrA v Nir
Hlnl nu W a Vil lurn ul Vytth uMi fmU
Murln Houkal pForíNi-dk-

a Kaly Voli!liovk
liMMj dlli Hl„ mlNtoprnilficilka JimoraHUrna
talnmnku ICrantitka Soukup lltlU So Itl ut
oklndfili'0 řttnllňka i'1'ínk kunclfku Marie
Cflbyl nnrUlka AnoaŽHbka vnikni itráí
Alí! Řltora venkov trM Jonfifa ftiua výbor
majetku Murlo Hulí Krmil líii ToiiiWnx
Mario l'firlifnu Hpol Hkni 'Ir L Hvoltín

slouží a vždy uspokojí Přejeme

121 N lOthSt Omaha

Naproti poště

Vzorný a řlxt6 mřížen

pekařský obchod
vIiihUiI

p Peškovi mnoho zdaru
— Jak ho právě dovídáme p

prof llohdan Peci dohotovil nové

dílo rozkošný valčík "Omaha

— Podp Rokol TyrS ř I rozhodl

íí) v pořili1nl dví xcliňzi porYiduti
' výroční nvflj rnnSlcnrní plen v ho-- !

botu dne 20 ledna 1 907
— Vo čtvrtek večer upikhnla

(Jeorgia FoNterovit jež
vedla život hunhy v novfatinei

jrendo Požila uncí knrbolovó

kyHeliny a vzdor veškerému tišili

policejního Uknh IlnrrÍHo po dvou
hodinAch zemřela
— Pollcio pAtrA pilníí po Ale-

xandru KoHehoví 7 L 107 již 25

ul Houth Omaha kterýž rafřino

vnným způsobem ohAIí! mnoho lidí
o menší obnoriy Předstíraje žo

jest jednatelem fotografa Ernory-h- o

7 Č 205 hov 10 ul sbíral za-

kázky na podobizny za zimíníí A

ceny pří okamžitém znplace-n- í

ninlťho poplntku VSochny

podepsnl jako "MJ
McKay nffont" Teprve když ho

ošlzoní lidó doHtavili k Kniorymu

aby jo vyfotografoval vyňlo da-

rebáctví KoHehovo na jevo
— Tesař M I (Jiindy zameHtna-n- ý

na ntnvbS nového obilního ele-vsto-

Co

na 28 a Oak ul zranil m v pAtek
rAno pří práci tak tčžeo fa za 20

minut skonal (lundy utavříl leně-

ní a meknuv ho ztratil rovnová-

hu a uřítil ho ho zdi h výňo víco než

70 Htop Při pádu narazil na krov

uvnitř (devatoru a hkonal dříve

než mu mohla byli poskytnuta
pomoc Gundy pracoval na

eleyatoru asi tři týdny n bydlil h

manželkou hvoii v 2 2720 již 24

ul Do Omaby ho přintehovnl z

Jílair Neb V nobotu ráno odbý-

ván byl nad mrtvolou ínkvest a

výrok koronerovy poroty znel že

Oundy příňel o život nešťastnou
náhodou7 Třhmnó pozůstatky je-

ho odvezeny byly do Pdair k po-

hřbení ' -

— V pátek ráno dala ho inkor-porova- ti

u okresního klerka Inde-

pendent Telephone Company jíž
v poslední volbě povolena byla

výsada k zavedení druhého tolo-fon- u

v Omazo Inkorporatoři
jsou T R Parmele T If Polloek

Btoekton llpath W C Uullard a

Frank W Judson kteříž všichni

budou upravovali záležitosti kor-porac- e

dokud se akcionáři
Základní kapitál

společnosti stanoven jest na

a jest rozdělen vo 20000

$100 dílců Za $1000000 akcií

musí býti rozebráno a splaceno
během jednoho roku avšak kor

Tábor Ilohcmla ř 245 11 N A

Heauty Waltz" (OmaŽská krá

merádfiv znamenitým Plzeňským
kteró i v Inhvích možno u nich ob-

drželi

— Mladý krajan p Frank Be-dláč-

který po posledních 0 mě-

síců trávil nucený pobyt na hvA

domovinč blížo Hoss Hev Dak

zastavil so minulý týden v mčstS

našem nalózajo so na cestč do

Prajfun Neb aby op navStívil

svčho otce a tamní svó přátele
V Nebraseo zdrží ho nsi '1 měsíce

načež opět odjede do Hov Dakoty

aby tnm na svá farmě h jarní pra-

cí započal V okolí Kosa jak H

námi pan Sedláček sdčlil jest
značný počet krajanu z

nichž mnozí jako na př pp Jan
Čvančarii Karel llrornas Fr
Heblcmín již toto léto odmčnčni

byli za svou námahu slušnou úro-

dou V Čnse kdy ze Sov Dakoty

odjíždčl panovalo tam lepší prý
počasí nežli zde

— V sobotu zavítal do města na-

šeho p Hynek Kunc tivedomělý

krajan a obětavý obchodník zo

Schuyler Neb Pan Kunc jsa
zručný krejčí provozoval zdárně

řemeslo své v Šchnylcr asi po 4

ixihfvi iv4 mihnre kiifiH první pondAlt v
HokolovnS ÝVU ho 18 htr Vyitloiiílld přtd-r- il

kyrii Juliu Votava pfodKudku Annaska) Jak sátn so vyjádřil jo to
Rud J Kirclmor řlíkovMkiiUUiufcdpKulkynfi llarhnm lflldk

tuJHinnť-- Anna í 'lilntiulliJ WH Houth 10
jedna z nejzdařilejších jeho skla-

deb a doufá žo bude hudebními

kruhy velmi příznivě přijata Pan
v ítfllo 100Í WlUiara ul

Krajané uíiní ilobřo když pečivo ob- -

jiulnají nobé u Kirdinfm Zboří junt
vžily fvTHtvé a plmtiifi Žitný chléb

rohlíky koblihy a t(M koláéo co o

prof Peci již několikráte svými

pracemi dodělal se znamenitého

úspěchu a uznání i u Amerikánu
a doufáme žo toto nové dílo nezů

týío jnkoHtt nejnou k "bltovanl" O

přicň kru junů flulk
stane pozadu za ostatními k če itltt EUD J KIRCHNEE
muž přejeme mu mnoho zdaru
Těšíme se že v dobo nejbližší u

ABSTltAKTYslyšíme tuto domácí naši českou

práci na některém z našich veřej
ných programfi „ vyhotovujo
— Pan Henry Vávra společník

firmy Franci & Vávra oblíbených
to našich saloonníkA na již 13 ni

roky a když před časem neuprou
S M Síidloiná smrt urvala mu jeho milovanou

onemocněl v těchto dnech velicemanželku pomýšlel vážně na ná

vrat do Chicaga dřívějšího svého povážlivě takžo bylo nutno zavo 17th and Farnara Pattorson Blk
lati lékaře v jehož ošetřování ho

ai dosud nalézá Doufáme že p
působiště Nyní ňmysl svňj usku-

tečnil a odjíždí aby zase shledal

se so svým dítkem jakož i četný 55(iptojto o tinň u tohoto lintu Tol1320Vávra nemoc svoji šťastně přesto
jí a brzy úplně zdráv objeví so mo

zi námi
mi přáteli Nedělní koncert ve

lice se mu zamlouval
— V úterý tohoto týdno oddáni— Již tuto sobotu dne 17 listo-

padu odbývati se bude velkolepý
byli velp J Vránkem v zdejším
kostele sv Václava p Josef Urbankoti lionovy ples oblíbeného Radu
so slč Cecilií Bělohradskou No

CHňS K STILLER

vlastní vzorně zařízený

Hostinec
na severozáp rohu 13 a

Iloward ul v Omaze

Má na skladě vždy nejlepší im

vomanželům přejeme mnoho zda
ru na nové dráze životní

Htr pokUdtiliiH Marin llrhanok W4 Houth
I Htr kanoléfka Maria V niko víbor inajiit
ku Anna rtupiik Kranrltt Kmjlítik Anna 8
uťU tnttriAiky Fanny AdAmuk Annu Htilcb
vnitřní Hrát JomIii htoji kal vunkovnl lrál
Atitoiťe Koluny

ťodp Sokol Tjrí 1 1

odbvá nvé whtito v utni Jom fa Kafpara
první tiBdiiU a tfett pondlíll v nlííol rfi

l'lt?na nilmopriidMfHltt Fr Hvoltck
tultiinník Aiik ftnrpan IT2R o U itr lilot
nik Ant Novik l'JÍ Ho V flr prk)ndnk
WIIIIm VH4k doisomt T „ Moravci! nňNdnIk
Ant Vu&k pru)Oroftiik Jakub Uoudrr
Výbor toiijci ku nu B r id Knptkllr ft

Itoi FiNuk r Jo NíinnO

Podp Sokolky TyrS 8 1

oilbyviijí své jiraviilolfió Bchfizo jmlnou
ruíMčnÓ a hIco kařilou řtvrtou rifiilfill v
fnl p J V ICftfijiara 1'řodnodka Anna
ťiťha 1010 Ho gth St mÍHtotiřodnedka
Anna ITninrIcli tajumnlno Anna Svoj-to- k

2338 Bo llílh St úžotiiico Eniilia
Chloborfid 1502 William St pukl Anna

Brodil duzorkyno hIM Zich výbmajM
l Mario Zich výbor majetku Mario
Urb&nok Anim ŽiŽkoviiltý Annu Ohio-bori- d

úřotnl výbor Mario Vušlk a hI

Anna SvaĚina

Háj Martha l 1J W ť
odbývá iv pravldolíié auhflao vidy 4 nadfllt
v tučnici v Sokolovně l'řiidndka Anna
Krf-J- l 1841 Ho Hth Ht„ iniHoif'tlít Burbora
Hobá'k IMIft flo Hth St tiiJomnlcB UVant

Pet)k 110? Ho IMh rt poklfldniCH limcfa k

l:)8 14 Ht„ víHkynflM Rrdmok
M Hráziin vnlifnl triU K KoUr

venkovní trá2 A Volfnuoi výbor miijniku
Toreílo Pollk&n Marie Charvát J Vavfíiiolí
hájový lukuf Ur llolovtotilnor

Závod

řeznicky a uzenářsky
vlastní

F1 J" Semin
Zajdete k nímu ft přettvudřito bo o

znitmciiiló JakoNti zboil ktorÓ tófit uq

vSudo výtoínó poviti M4 vidy hoj
nou Kánoím íorstvého masa vloho dru-

hu Stačt j'n jodnou koupit a Rákažtiílc

stáno o stálý odbřratolem

Objednávky tuoino tíž mlolitl tolefo-noit- t:

Eed 2172

Jos Vopálka
Řezník a uzlen A ft

aa 5 aWilliam Ml
na 5 William ul

m4 v rtUobŠ vídy iiťjlťpSi výbřr fť
tttvtHm tntiii víchu ilruho jitkol i víteó-nťť-

v)' robka Kupto U

nMio titt kouku ujiifujim Ío

ptiiirohi pit jlťío tu

buil a bv AM tiulíwto al jo obj'd
nati llřim Ti4 A 1W

Zpráva výboru pro kvltiny jež
věnovány byly zesnulému kra- -

janu p Ěd Rosewaterovi Čechy portované doutníky i domácí
omažskými !

Tina a likéry
Storzův ležák vždy na cepu

Následující přispěli:
Chutný zákusek vždy po ruce

Velp Jan Vránek $5 Jos V
Zastavte se na jednu 42

Kašpar $2 u p J V Kašpara se

bráno $150 V F Kunci $1 Petr
Svačina 50c Jos Kavan 50c John

Dobromila č 11 C ZČHJ v Soko-lovn- ě

Jak z předběžných pří-

prav dá se soudit bude to jeden
7 nejlepšíeh plesň v této sezóně

Mimo četná jiná pře-

kvapení proveden bude krásný
kotilionový tanec na němž so naše

bujará mládež již pilně cvičí a na

který i ti staří těší se z plna srdce

Jak dalece jsme se ve své všeteč-

ností dověděli výbor jenž zábavu

tuto na starosti má jo se svými

přípravami u konce a o vše čeho

k řádnému a ušlechtilému pobave-
ní je třeba náležitě se postaral
Pro krále a královnu večera při-

praveny jsou skvostné dárky jež
věru stojí za to aby každý so pro
ně v xápan pustil Není pochyby
že ples stane se dostaveníčkem
všech našinců již rádi se v prav-
dě po česku a ušlechtile pobaví
Tož na shledanou v sulmtu v So

kolovněS

porace jest hotova jakmile $25-00- 0

bude upsáno a splaceno Tr-

vání korporace stanoveno jest na
100 roku Purmelo jest proza-

tímním předsedou Bullard místo-pfodjMuloi-

llenth tajemníkem a

pokladníkem — O panu Ileimovi

nečiní se nikdo zmínka Kam se

iih podíl?
— V minulých dnřch obdržel p

Frank Semerátl oblíbený hostin-

ský ze 10 a Williaiu ul velké zá

soby vyhlášených kalifornských
vín a keuttiekýeh kořalek Frank

jak t oznítmky na jinťm místě t

l otistt-no- ' m se přcHvřiir-it- í budu

vežkerí lihoviny zvlKtč na svátky

vrlml lacino prodAvatl Mimu

Mt&v lcítk piiNloiiíj vám p Ant

MťNtM'ký úslužný skleník p Bo

Loan & Building
CDOCiCltiOXl

!Iofmann'SoOmaha 50c John Hu-

dec H O 50c Ant F Novák 50e
Simon Kolínsek 50e F J Fitl 50e
F Novák $2 O Charvát $1 Če-

něk Zezulák fOe Jos Mik 50c Ka-

rel Stciger $2 Jos Nejepinský 50c
—viní úhrnem $1950

přestěhovala so z Beo Building do

jich nových úřadoven
na jiho-výc- h roh 16 a Dodgo ul

kiltž vijitint utafi i íiuvt [xtiilníťi bii'

Květiny stály $2500 loti uriltiMu' vttAiíi Hjiolťřiiimt tato
7a nápis na tituhu p J W Zer
íttimvi 150

jiliitl rt ti viUn uj"'rv ti otmlii'

rit v& jntjky mt iliiinvlnv tm toítiiiif
ituclné lálky

Oaa M NnUinger titjfiiotik
O W LoomUCelkem $2o50M i

Výhodnou nabídku ku blížícímu se posvíceni
Hni majltrl mudrmih ktir

Sebráno PJru)

Schodek $700
Sehmlek laplrttiti Váe Schnci- -

der V Hurcš

o(giiíÉtii!iiižiot
u sKutecnou cenappi

Fr Semorád na 16 a William ul„ Omaha

YýbortiA kft!if'rnká vina f dadké H kvnele t!ou od 75a da

$„(tO Veikeťé fjirmVnó kořiilkv jřkoi i intportavaná li

kťrv t eeiiy Vf lki"beb'drd
Sv#tvé plťťňskí

Al m čepu tak Uhvo4 útulno objednat

tMlitlvkn nioini uhniti tehfunrm i isU Doki
YAH m d iíi přituo da dMnu ~- - 0!jníuikám Vfnkva

vi5irj' o íl-iiis- {Hirnt
DU velkjťh a xtjVU íibjťdíi Uk li oditi fa olnhl t4i

M-!- pfiii krajunl ltř

ttkťti Woodán&World
irvtk

ČESKft TAiiOKY V OWMli
a mmn umaži

Uoh U UlaWIUlam ul 1


