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smčs v dobrých rukou a četní pří ského Jazyka v Lincoln Neb" a

znivci naší školy budou s prove všemi shromážděnými vyslechnut Oznámení úmrtí a díkůvzdání !dením úplné uspokojení a zažijí byl velice pozorné (Pozn red
při tom jeden z nejkrásnčjšíeh ve Výtah z řeči p proř Himka přiná

šíme na jiném místí t 1)
PRONAJME SE

cerfi Dojemné výstupy střídapí
se veselými n při výstupu Kra-

konoše s lakomým krejčím Nit-

kou budou všichni jisté plakat až
10 akrů blízko Houth Omahy a 45

akrů rovněž blízko So Omaky za

výhodných podmínek Bližší sdí—- až st budou za břicho popa
dat lí vám L CHILDS

Kdo venku pracuje

vydán účinkům chladna a vlhka

ucbrúoi u dlouhého trúpouí
a iivLÍml Mobtmi yju-í- ij

li

Dra Richtra

Anchor Paln Expeller

jakmile ucítí poprvé píchaní Tnuto lék

vyhovuje plinným evropským záko-

nům zachovávaje dobrou vou puvfař
v tiuoUcNonoa po 30 roku

mttm VrvÚ Jej Vt rj kolí
ló- -I

kurník aneb vyrabitoló
1 I 1 I"' W

A7 F Ad Ricfiler & Co

"V 215 iVurl Btr New York

Tel 21 VAii So Omaha— Nová Ho Omažská

blíží se kvapem k svému dokon

čení Nemocnice zařízena budí

velmi pohodlné jak pro ošetřová

telky a lékaře tak i pro značný

l(c?Mtr)$M žaloin sk)i'oiA Hclujcme vSrm příllfirun iiiifiini n znd-jmi- n

truclilivuii zvíhI ío iiáí dralií miláček

iMúpro)Miitu smrtí vyrván nám lyl ve středu dnu 21 lintopudij Htofl v

V:'i) liodíu večer ve stáli 10 méHÍi fi u v pálek dnu 'Jl lÍHtopiulu nd
ledno poliMen by nu Národní liíldtov v Oiimw

JeKt iiijluu ovíiiimjhU iihhI vdáli iiejvícIejHl diky vhciii již nám

jiikýmkeJiv zpOsoliiuii v trudné teto dobé vypoinolili a krutý ná bol

zmiruiti ku minMH ZvláAtni víelé diky mifte nálei vábeným elenky-t- i

i in Jlájo llilmii Vítězní ví f W Kruhu lifovuřck za kráný věnec a

hojná núriMlii'iii m ]n)it)U jakož i A Mirií Vomáčkové cténé před-nede- e

7infi'ii Iio Háje zn dojemná kIovii átéchy v lomá mnut ku a nit
'

lií'lito Rovněž dckiijeiiui srdečné váženým iniiiiželňiii Franku a

lliirhofo íiiroftnvýin milým jdlbuzným Janu a Marii 1'uiiouAkovým za

darováni krátuiycli věnců Nu konec nechť přijmou iidfmné uuie diky
viirlml Ui Již hi polil lni drahěiio naAcho miláčka HÚiiHtnilí a ku Lrobu

jej doprovodili leíte jednou vřeló díky vAon!
k

ANTONÍN A FEANTlňKA KOUE8KÝ truchlící rodiče

JM Váckv Frank hniti i Anna Vondra babička

Koutli Omaha Neb 21 )itopadu IDOt)

počet pacientů ' — Tři ukončené povídky z

amerického života zajímavé— Minulou sobotu přesídlila se
od první až do poslední řádky přído South Omahy rodina váženého

přítele našeho p F J Fitlfl kte náíí právě vydané první číslo

Knihovny Česko-Americkýc-
h Auráž po minulých šest let bydlela v

tora Neopomeňte se přihlásit! oLincoln Pan Fítle vrátil se v

druhé číslo rovnéž zajímavé jež V-

pondělí do Lincoln kdež setrvá až
EJHIIIlllllllllllNlllllIMlIlllllllllllllllllllllllllllllllU rozesíláno bude již počátkem pří- -do 1 lednu jako vrchní klerk v ú

íadovnč státního komisaře veřej
ných pozemku a budov l'o 1 led

itího mísíce pouze tím kdož o nó

se přihlásí 1 ski
Soutíi Omaha §

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiř
nu zaměstnán bude v dřevařském — Ve čtvrtek na americké po
a uhelném skladu firmy Crosby svícení bude meskati v Omaze p I I J f ni I 'J i L J li 11 IJ JJ -- U! UHUJJW

rcv Václav Vaněk z DaltimorcKopietz-CW- y (Jo Zprávu již
jsme minule přinesli jesť nám o- - 1 rkJIznámý lidumil a zakladatel Iíalti- -

morského Domu pro ochranu če- -

Ml Na oslavu lOUtého trvánískoslovanských přistěhovalců v

zájmu tohoto humanitního podni-
ku a doufá že dostane se mu v

pravili v ten smysl že obchod v

nčiiž pan Fille bude zaměstnán

veden bude í nadále pod firmou
dosavadní l'an Kopletz jehož
vlastní obchod vyžaduje veškerého

jeho času a osobního dohledu
vzdal se sice dobrovolné činnosti v

Velkolepý ples
V&VOUÁDÁ

snahách jeho podpory také omaž-skýc- h

krajanů Každý kdo má

srdce na pravém místí jistí k ú- -

Lože Věrnost č 62 F U A Iobchodu výše zmíněném avšak po eeiu tomu lyc senu menším obno-

sem přispěje- Pan Vaněk stavěllil vuj v ném podrží Firma
se na své cestě na západ v Chica(Jrosby- - Kopielz-Case- y Co Vjodčla- -

la se v nedlouhé dobč svého trvá gu kde k tomu účeli velmi slušný
obnos zajistil a pak v Ccdar lia- -ní úspěchu skvělého a není nej-rnen- ší

pochyby Že í biidoucnč

na Amtrlcké potvíciní dni 29 listopadu 1906

v síni p J V Franka na 20 a H ul v So Omaze

1'árck rrťjřťpKch tanečníku obdrJÍÍ velkého krooana Výborná
uniová hudba Frankova bude účinkovali

Zalátat vi 2i30 odp Vstupnéi Osoba 25c

K hojné nívMvf zve Pořádající výbor

pidsícli které nikdy nezůstávají

— Zábava íUdu Kliíku Krámio- -

IjorHkí ř 113 ZťliJ pořádaná
'
iniu Holfotu v Národní Síní Miku

la w h pěkným výsledkem Tento-král- e

úéaHtnilo ne přec jednou
fro-ch- u

té Marií chány
— Zíintupcc Wentworthovy tí

na výrobu výkladních
hkríjií a pod nalcal se v meW

min Kobolu za ňcelcm prohlídky
Muveníítc pro továrnu které blí-

že Jetterova pivovaru zakoupeno
bylo
— Itezplatnó zubolékafotví v

Creighton Dental Collegtí 210 již
18 ul Oraaha 12m2

— Jak jame minule udělili při-

jela kií n paní Smolíková z Tábor
Ho Dak h manželem k některému

lékaři na poradu Nyní nalézá e

v nemocnící av Jonefa kdež po
drobenu byla obtížné operací
— 1'aneíku ! Džodž Atfiiew do-

ptal zálusk na vládní žlábek Ne-

chce nic více a nic méné než

mínto po nebožtíku

poátmiatru KtterovX

— Dovolujeme si upozornit
váe-chn-

y

naže příznivce že přestěho-
vali jame úřadovnu našeho dřevař-

ského a uhelného obchodu na

východní Btranu 21 ulic rnezi

zdární bude zkvétatí za jinými českými osadami Ne

pochybujeme že také zdejší kra— Krajany v South Omaze upo- -

jané budou jevili o myšlenku tuzorňuji Že si u mne mohou před
zájemplatit! na "Pokrok Západu a ob
— V neděli dne 25 lístop uspo- -držet! ihned některý kalendář z

Čech jako prémií za doplatek 15c řádalo Lože Jan Hus í 5 K of P
v Sokolovně pěkný zábavný pro- -Kalendář Pečírkův jest letos ješté

lepší než jindy Pospěšte si! Krám který vydařil se jak náleží
Vzdor nepříznivému 'počasí náJosef Stérba jednatel
vštěva byla obstojná a účastníci17tf 20H O ul MUL GUL Mbavili se znamenitě Protmmi sklá- -— Vážená rodina p Antonínu
dal se vesměs z čísel anglickýchKoubskýho bydlící v č 27!) již
Pyl pekne proveden a účinkujícíul oplakává bořco ztrátu své

ho miláčka 10 měsíců sirého Voj iodměněni hojným potleskem Ze-

jména líbilo se solo na čelo p Sttíška Chlapeček jenž byl na
li Letovského í solo na citeru Hútlé mládí své neobyčejné silný a
I Hchaubera a rovněž vděční přičilý v nestřeženém okamžiku strhl
jata byla anglická aktovka "That
Hascal Pat" v níž účinkovali pp

na sebe se stolu talíř 8 horkou po-

lévkou a opařil se celkem nepatr-
ní v obličeji a na prsou Neštěstí

přihodilo se předminulé úterý ve

L J Svoboda Leo Soukup IJ V

HaríoS a slečny H JableČníkova
a M Dudova Po proeramu roz--čer Polekaní rodiče přivolali

Í)li2 aí lli ulice
Níž a uvMíjTJcs některé druhy uhlí jež máme na Hkladě

Colorado Nut Colorado Lump
Walrmt Block Cherokee Nut
Tr&nton Lump Washed Egg

Leliili a Scranton tvrdé uhlí

THOS PICKETT řiditel
31 F Fitle česk klerk

Kýchli obsluha Veílivá dodávka

troudila se volná zábava při nížihned k svému miláčku Dra Kout- -
všichni účastníci dobře se

skýho kterýž jej náležití ošetřil
Po nějakou dobu se zdálo že neho

— Nejlcpším darem pro
je vaše zvětšená podobizna

da ona nebude míli pro hošíčka

zlých následků když proti # šemu
očekávání dostavil se střevní psot-ní- k

jeru liž malý Vojtíšek ve stře

Zvláště k nastávajícím svátkům
obstarám pro vás zvětšení podo- -

izeri za ceny velice nízkélu v UMO hod ráno podlehl Po
A F Novákhřeb jeho odbýván byl v pátek od-

poledne za účastenství přátel a
lHtf Jižní 13 ulice

— V neděli zavítal do města na- -

N a O ul do naší vlastní budovy
a budeme mocí každému lépe po-

sloužit jelikož budeme mítí vždy
čáat našeho zboží zde na skladě

Navžtivte nás S úctou
Crosby-Kopietz-Cas- Co

tf Tel 614

— Nezapomeňte na zábavný a

poučný večírek vzdělávacího klu-

bu Komenský v sobotu 8 prosin-
ce Mezi jiným bude tam též pra-

vý nefalšovaný soud před
Louis Berkou Čeští či

"palaííraXů" budou

sírany zastupovati a pro nás to

bude velmi poučným když se do-

víme jak se zachovat pakli nčkdo
z min své zené trochu neberných
naloží i

— No už jsme tu mřli všelicos

Jíle tohle jeňtč ne V poslední so-

botu 2'J prosince t r pořádá v

Nárotliií Síni na 21 U ul kapi-

tulní zábavu "Kulová Trojka" a
kilo jí chce znát tak ať se jisto

jUtč v den ten dostaví

— J J Mulý veřejný notář
obstarává spolehlivé pojiátční pro-

ti ohni 21 a Q ul 3!)

- Kohouti a krocani zastavili
liliu sobotu po nějaký cum veške-

rou fliipmvu iih N ulici líozxypiil
se tam tulii pod ohromným mi

kladem krocanu a kohoutu vfu n

známých na Národní hřbitov v

Hluboce zarmoucením ro- - OMAHAšeho známý harcovník český prof
Bohumil Simek z Jowa City la Pěvecký Odtior Těl Jed Sokol (iičňm projevujeme upřímnou naši

Všichni ěbv luvé nechť dostaví 1 1 aíiii Ar uluio1soustrast! racel se DninoNcb kdež před-
nášel "O potřebě vzdělání" velí so do vyriH-n-

i kcIiuzi v— Kdo se chce o posvícení jak
(hic 'i iihíi tec Přiidléhň volbutému shromáždění a na zpátečnínalezl ponaviti nechť navhtiví

ples pořádaný Loží Věrností č cestě zastavil se v Omaze kdož

tyl hostem dávných svých přátel02 KUA tento čtvrtek v síni Fraň- -

manželů Uurešových bvdlících v
č m Center St Téhož dne od

kově Ples zahájen bude již v

2:'!0 hod odpoledne a výborná li

oledne mluvil "O Stolici Českéhoniová hudba Frankova postará se

Jazyka" v So Omaze v Klubu Koto aby účastníci vvrejdili se do
losti Zcjmémi dohíí tanečníci ntfnsk v Vvtah krásné jeho řeči

udáváme iih jiném místě Večerneměli by se nechat i duma neboť
umírnil hi vytaucovat velkého kro odjel opětně do svého domova

— Dnes večer roířproudí se vcana iiiiHvnl vyiior nosutra se
naší Sokolovně při rnamenité hud- -pečlivé O Vše čeho třeba jcnt k do- -

konalo aábuvč ponvícenské u dou-

fá pevné že iiřútile u rtíznivi--

iě Sok 1{ Fibintrcra taneční zá

přeřhovuk no z Hee Iiuilding do

jich nových úřadoven
na jíhu-výc- h roh 10 a Dodge uJ

kdrž víi'lilii HliiH I liyvi olilnlei bu-

dou HrdcčnA vítáni Hpolečnoiit tuto

pluti 6 imeeitt nn vitíň nápory a obuta-ni- v

A půjčky nit ilumovioy na méalfal

nuttdué Kplútky
Ono M Nattinger tajemník
O W LoomU prinWdct

""Ťábor~Myrta76r022 r7n A

Vhcchuy druky jsou tímto H-dán-
y

aby ne určití dontavily drt

sehue V liedIÍ dlít pronince
neboť předléhá volba úřednii!

Kiiteiimi Vdicliviká před
Fratiliika Soukup taj

Tiuor HohuiU t VJ15 R A Of A

Vieehny HotiHcdky jtou íádátlf
nby hc určité ďitvily dn uchňB v

pomleli 'bi priliiitce Ct'lcu
U Vw-ť- IUuc neboť předKhá
důteití jcdu&td a Voli úřfdiiii'

Nepřítomné podléhají pokutá ták
Anna ?Jkovkíl pM
Autu ChUborád taj

bava jií uspořádá Těl Jed So

úředník ň a z té příčiny je
úéa-stenst-

ví

víeh žádoucí Nepří-
tomní podlch ují piikuti'
Anna Souíki va před

Frantu Žabku taj
Loie Čechie Č1C1 Dof H AOUW

Vnechny řenlry jmou
tímto-žádá-uyub-

m an iló duuvily du Hchfi-- i

jei konali ne bule Vť čtvrtek
dne pnihinee 1'iHHtenHtví

vSeeh řúdueí IteNif Jíedléhá dtV

Icité jednáni a vi'Ua íiieditie

podléhají ptťítilé f0i

ilari" 1'rlAwiťk tj
Sbor 'lajfiislavii i 29 J Ů D

Viei}inv i'U'iikyiu jviu timt

minžui! Irtdúny nby úf nutnily

Vjruel hi hlIi v lietlt li u " ro-Mh'- v

'i hml v HtUthoMi

'uHnvc IWudJI přnlléhá vid

ba itfeduu jrt úcaíírnxivl vh
mlí NepříUiiHtt

kui Ulo ktaixn
Vtínht DiaJiufr taj

kul jtudo to "Uál s iiouzti" a ni
kdo jislé iiMchybí xavítá li mexi
naši? jaré Skoliky a n nimi upo
cené e pohltVl

Tábor Ntbriuka t iVl M W A

l!č)lllé řlléli příleiitost pOhlotlchu- -

ti jii m uvedená havěť umí

"tvrdil (iuiíiku"
HOME rUKNITURE CO(

501 WH-W- 8 21 St — Prodává

nfl Vťlkrrý nábytek o 20 prnmt
lrvpji vel v Ornax a to a botové

ficbo nt výhodní uplátkv Vh

iverf i tř
l ! t" iafho ttlíé !'

ly piipriiutjí mi pilné ku
křťnni pohádky "KriikoiK'4" v

i vbnuku Tluky naUaji ke ve- -

-

spolku plné uspokojí
Hodina p los Kmcntsi ly-illíc- S

v t TiKi V ul tčil se t pří-

chodu Matného klučiny Tnktéi
i p Frank lid k bydlící na 2 a
W ul jit radot celý prč nud

buclatým SVIiAtorelil (ilHtulujeliiť !

V lieiléli udpiib duc uii'í Adil
Vtlt lUBii Klub Kottifitský v NA

rudni sirij pfcduAku prof luhu
nulu SimkM Junu City Li Pnu

prfvr prunduil "( Mulu'1 Če

Výroénl hiW tidbývá sn ve
t ředu dne 5 primilice N j-- i

liu íni uiíiku luiléA se Volbit Ú- -

eliiílů a jmé dAbiaě dnánl
SniedA (butivtr ih ěťtnJ
Jan Žíbki kioiHtd

Ch Smrkuvuký ktrik


