
Těl Jedi Sokol připravuje se

k veřejnému cvičení na Nový rok
Rozšafné hospodyně Minulou sobotu odjeli cvičenci Zvláštní nabídka pro objcdnávhy poštouzmíněného sboru do Plattsmouth

aby se sučalriili veřejného cviče-

ní bratrským sborem tamním
míjí vidy po ruo

Dra Richtra S700 S450úplná
výbava za— Ochotníci probuďte sel —

Chceme také něco jiného než jenAnchor Pain Expeller PflŠIěte feríen AňUr ' objednávkou a my váropollem
Jakoukoli tdrenu ku prohlédnuti UipokojMl vi vle aoplar- -

samé to tančeni A máš to !

V sobotu diíe 8 prosince venejproBlulejfií mazáni pro vSeohny
" suj tn fouu uuvuzum

Nabídka Už nemá sobi rovnáčer seberte svých pět švestek aaruny poranoni počínající jeunouu-cbÝ-
m

otluřoDÍin ai po pronikavé
bofoBti rheumatismu Zjednává rych-

lá a íkti tilnlii-n- í Zidnh nouí

hajdy do Národní Síní Vzdělá-
vací Klub Komenský má připrave

pravé boi naií ochranné íuámky ný pěkný a pestrý program při
němž se jistě znamenití pobavíteíoivy

Kaíd k u iv této vybaví lest apolohllvé Jakoatl Nl odřjete
hlavy" ""'í dle mody a valut

ii Jí f!íílb1il'í" touto rbožf v cení $706 a uoubícb
útíííty

J nBUSk0Jt-1- t 'v- - JI na nale

Toto všq obdriítt:
Cjelovlníuy' oblk f krát kalhotami pro chlapce v ceuí MMl'r línnych Htřevlcfl vconí aoy
eoknou modravou noho piirkalovou koillku v cení l
Trvanliví pár punCoch v cení yu
Píktiou modol íplcl v cení fto
Irvanllv pár puníoch v cení jo
Krám uíkrčnlk v cní jj

VSichnl lrLúruíci Jej
vfiudo Drodávuíí po 25 O posvícení — všecko to

voní" 1 r 1 ( í u' Ai víhuí'i Isvívma DO a
F Ad Richter & Co Slýbr h Tondou Hajným kudy

cnodi nazdemu je to nápadným215 Tearl Btr New York

co to jako má znamenat a oni ka
kraholti zatím se olizují už teď na

wíuquu neoj jeunoauciií Kapetol Katek vconí 06

Úhrnná cena $7760

Pošleme však celou tuto výtsv:i za $450
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v Novákovi nimi na 20 a Q ul A roků Koílka íeploa punřocby nákrčník a látky abotovanyJttou 1 Ictnnýcb látok a dlo nejnovtjít modyNA PRODEJ set klarinetu A
přivstali si na tol Už od 6 hodi hou (hotoveny a dobré trvmllvé k&2 a naB C a Ks Přihlaste se u Josefi Střevíce jijjvu uco ivaru iiuny rri oojeunavce

neopoinvote udatl veikoat atfuvlrany věci chtějí se do něho pustit a
nám nezbývá jiného než si téžny Křížkové 2504 M St South

přivstat aby se na nás dostalo
Omaha 14k3

— Vážený přítel nás p F J
Fitle vrchní klerk v ňřndovní

1 rg %Sm&amm§~"- IUJIlJil ii

OMAHA

NEB— J J Malý veřejný notář
obstarává spolehlivé pojištění proKtátního koniifitiře veřejných po ————m—— m J11 ohni 24 a Q ul 39

1 ~
iizemků a budov v Lincoln Neb

uděluje h námi že ho vzdul svčho
— Vidíte !f Už ta zpronadená Hti obecenstva Tělesné nozůstat

zima je na krku a ter hezky zčer- - py vynikajícího občana uloženyurudu a že o Novem roce nastoupí
artlíiíwto kněhvedoiieího v dřevař siva It lozkovi Štěrbovi 2014 01 byly k věčnému odpočinku na

ul a kounít si tcnlí nrWllíi Kulu hřbitově Lnnrol Tfill V T Pskini a uhelním obchodí firmy
m Ka oslavu lOlefého trvání

Ě Velkolepý ples

_ - — #f AJbiU
sváleční í nesváteční honee kteří narodil se v St Oaul ve Švýcar- -Koutský Horáček '& Co Noví
chteji zaklepat kamasema upo- - sku dne 17 září 1837 Do Ameri-zorřiu-

ji

že jich mám ještě trochu ky se přistíhoval v roku lfiri4 Pří
zvolený státní komisař p Eaton

kterýž si váží velice svědomitého 3 USPOŘADX
na sKiaue a moiiii na to vzíti jed vypuknuti občanské války vstou
ze je dostanou jistě o desak lev- - pil do 15 pluku ne jízdy Lože Věrnost č 62 F U A

u
nejí noi KUeKojiv jinde v roku 18!J přistěhoval se do So

a spolehlivého puna Fitla nabídl
nm opětní místo jež až dosud tak

schopně zastával avšak p Fitle

po zralí úvaze ho nepřijal Jest
přesvědčen že obchodních svých

i

Krajany v houlh Onaze upo- - Omahy a zařídil si croeerní ob

zoru uji že si u mne mohou před- - chod na 24 sev ul jejž vedl až

pianu na "rokrok Západu" u ob- - lo roku 1898 kdv bvl ustanoven

na Americké posvícení dne 29 listopadu 1906

v aíni p J F Fraflka na 20 a 8 ul v So Omaze

Párek nejlepSích tanečníků obdrží velkého krocana Výborná
uniová hudba Frankova bude dčinkovati

schopnosti a zkušeností bud moci
irzeu mněn peKtery kalendář z postmistremlépe suzitkovati v obchodu v je Cech jako nremii za donlatck VsoA — Oblilhož skvělou budoucnost má pev w — " i witroru AbHLir

Kalendář Pečírkův jest letos ještě lesť í 35 JCD nřinravu íe se nil- -nou naději Dosavadní firma
icpsi nez jinuy j'ospéste sil nč k velkolepé oslaví lOletčho tr- -

Začátek ve 2:30 odp Vstupné! Osoba 25c
K hojné náv£t2vS ave Pořádající výbor

Crosby-Kopietz-Cas- Co zjedná
Josef Štěrba jednatel vání sboru Každv z nás ví ž W4la obchodu tomu solidností svou

I7tf 2014 O nldobré jmíno a není neimensí no
HOME FUENITUEE OO no pěkného ale tohle bude nícochyby že i nová firma Koutský

503-507-50-
9 S 24 St — Prodává "extra fajn"Horaček & Co všemožné se vyna

me veškerý nábytek o 20 procent
— Minulý čtvrtek navrátila se znnaží aby dobrou pověsť zdární

levněji než v Omaze a to za botové I" ti měsíční návštěvy v Cecháchkvétajícího obchodu nejen udržc J V Kas parMetzovu sfn a restaurant
1245-4- 7 Užni 13 ulice fliMhi ti rtmioriaa 7417

St ada _ _ I 1 I t _ _
oeno na vynouně Bpiatky Fře- - 1111 fl Krajanka si Mane Dvořála ale i zvýšila O to postará se
ivěďčtesfl! ti kova Mimo Prahujiž pan Fitle jenž zajisté vždv nři

Výborná Ccská kuchyní a Čisté postele a veSkcré lihoviny první tříďrVe výroční den osudné bitvv n0Kti navštívila též zámek Orlíkhlížeti bude k tomu aby přátelé
jitns ťcna je naaieaujiciT ! 1 i ! i v lllPIJřl VTlrrT VmlA T 'u uiimn (ine o listopadu úspora- - "'""' "unuv l3u imicv- - Žitná Harper Edelweia Wed Bouquet Slivovice $200 gal'( sko Tábor SV Horu n Příbrnnii

jeho a zákazníci vůbec obslouženi

byli poctiví a správní Doufáme
že krajané naši zachovají přízeň

1 UUnU D KUm [ rmrnt II ral onerv norka xso
timavý program spojený s předná- - "v roUwtě Zebrakov Klatovy Ví- - Calif brandy od $200 do 400

Calif víno sladké neb kyselé 100
Svobodova žalud hořká vlna 200

rvou jak dosavadní firmí Crosby koii p uiiikara inarvata redak- - " jiawue místo

Jalovcová 200 M

Kmínka 200 "
Česká hořká 200 "
Rum od $200 do 3S0 '
Bourbon 200

tora "Pokroku Západu" z Orná- - Mana Zeli ve Štýrsku Jak vihopietz-Casc- y Co tak i firmí no KoHnovo hořké víno 75 lah
Trinirnvn hnftA v(nn 7hy Schůze bvla četní hhvíiívm líhilo se jí v starém kraji znavé Koutský Horáček & Co

Mám též na sklad I íinil lmrtnviini tlV!nu ll viirlini i'ií nl ííi{ 1 i: menitč a íela Trv hv Vino1 Objednávky z venkov i
43vyřizují e přesní a rychlevšedním zájmem vyslechnuti Mezi he Hl- - Dvořákovou přijel též mla

— uezpiatné zubolékařství v

Creighton Dental College 210 již
13 ul Omaha 12m2

— Pro naši českou školu byl v

uciiiKujieimi naiezan se si J1 vo- - ' i ííuuvík uvoraK
lencova p VI Dienstbier pí Mi- - PředDlaťte aa na "PftlrrnV" un~ v"„:u i i r i
inuingruvtt m j ivauavy p dan siUU ročnéminulých dnech zakoupen psací - -w - i

Mcrba p Josef Štěrba sleč Islul se sknní na knihy ku čtení

SQUARE ML CO IL CO Irro žactvo školy Učitelové dou- - l[t l'rm& íeská "vlržlnka"
í iji ze jim bude možno během

pánem Haluzou Všichni súčast- -
1 nstiho roku naplniti skříň po vyrábí jediné

český doutníkářaivží se byli uspokojeni a odeháuenými a zábavnými knihami
cli s njÍHténíra že neopomenou se— Pan V Smolík s manželkou z

í12 jižní 13 ulice
Níže uvádíme některé druhy uhlí jez mánie na sldndi

FRLAITNER1 prosince dostaviti ku programuTábora Již Dak zavítali v pon
veřejnémudi min týdne odpoledne návštč 122 Sev 20 ul South Omaha

PRONAJME SE)U k přátelům svým Dlaskovým Manufacturcr of Colorado Nut Colorada Lumo10 akru blízko South Omahy a 45 Th oaW oid Countrv vtraint mnir
♦lak se dovídáme pani Smolíková
1 pí žaludečním neduhem a proto
I 'ijt lu um porudu k některému

aivru rovnez ouzko So Umahy za

výhodných podmínek liližíí sdé nR JAH w irnnTSFV
} lamcníitMiiii lékaři v Omaze lí vám L CHILDS

Tel 21 15k4 So Omaha— Dovolujeme si upozornit vše cesk lékař
— 'Přelíčení před porotou ' dneiny riaSe příznivce že přestěho- -

nad Grand Union Tea Storc8 prosince v Národní Síni Bližší

Walnut Block Cheroke Nut
Trenton Lump Washed Egg

Leiiigii a Scranton tvrdé uhlí

THOS W PICKETT řiditel
31 F Fitle tCHk klcrk

iíyvblá obsluha IVclivá lodávku

' di jsme úřadovnu našeho dřevař'
:ého a uhelného obchodu na příště

Sáta & N Btrwt

v South Omaha Neb
Nezapomeňte že Lože Věr Cíadni hoilinyi Oa 9 do 12 Loj dup

chodu! stranu 24 ulic mesi
a O ul do naší vlastni budovy nst ě CJ FVA pořádá plen svňj Od 2 do 5 bod odp

Od 7 do 8 bod večer
budeme moei každému léntj po- - na Americké ptwvíwní v síni Fraň
'ouiit jelikož budeme míti vždy kovi' Kdo kc chce příjemnž po Telefon v úřadovně a v obydlí 214mt našeho zboží zde na hklmló bavili nechť Re dostaví do idesu
Nivitivto nťii S úctou j nž iřapocne již ve 2:30 hotl od h um1!i iri ni

ABSTRAKTY'roxhyKopiťts Casey Co ptli'dne
tf Tel 614 riťdtiiiituN' úlorv v Ó:"10 hd

- ťitimttojtc i již příští no ránu timh v obydli svčm utarí vjkotovnj
ttl tíhl Ji listitpJlďll otlbýváiia obt! amtth tMiuiŽHkV V J Ktter
tdf ťábava iiaiihu itblíbetiřho kí rí po H numilych nki zasttá S M Sadlorúdu Kluka KrAimihrkA UJ val urud otmutra Jii imi dcl- -

Kil kliv oiřibujtt) kH'ár k
um I k vyjlíií olijřtUřjt si

j"j f rjvítí újové kont a mia

Palaco Stablcs
C 11 CREIOHTOV mJ

roh I? a Davenport ul
KiMUry ju lriiay ra viul-- v

HUiknoutl i Uclit VUl
imiurt ebjodftftti líi Ulrf

ťlU v Nitnlní Kšni n -M
V ii dobu byl válrit' nemuem trp

t ! Mi'i' te lli ujistťii že tu li nim i HriťhtovHu h vadnu rd- - Kt! utd rarnam FatUrs-- a B!k
I udě jřAlMVt NV i lu-bu- ř rí ni a řřjn'un kMoutHU řAduihoti
třu dámy titt-u- jinjřrh lu pořáili llťdťli MÍ)i!idtl ttdbfváit bvl

p'hi U 'uuK'hi #a thrvk£ ú4JÍ uii% ř jk nA tsm hodní!
j tfjt & tobu lta Ttl 136


