
— Hračky a vánoční dárky nej — Teď si můžem zazpívat zas tú

laciněji koupíte u Vacka 24 mezi

X & O ul 2-1-

starodávní:
Houth omnžská elektrika

ta neuviti jenom blíkA atd

— Velký výběr hraček lacino u

J V Vacka 24 mezi N a O 21-- 1

— ftezníku J It Ilussellovi na
24 a L dlouhoprsfáci
v jeho krámu o #14 ve čtvrtek v

noci

— Nákladní vlak dráhy Itoek

Máme zde teď takovou tmu každýIsland byl rozbit min středu krát

Til Jed Hoktil v Omiiha
Odbfvá avípravldalné acbtie kakluudrnbcn
středu míslui vefer ve ev místnosti KA
Ho Clth Pt starosta V ťchntiir tKliMnn'4
Rud rlblner M17Ho 13ili St Dflnlk Old
Jelen pokladník K W lisMol

Nbor Bolenluva í (10 itl)
oňhýyi acbftin kaXdoii druhou cíl f II inřs'i
ve a hod oduiludiie v Nsr bliil Vyiull
přcdsixlka Marie hÍHn il s Wíi„ Ht
při damlka Anna SreKl liMO Jlfnl Vi ullo
námitka Kar ťlbigar tajoui Ksudska
Čaook 181 1 Msrtba St dřtiilce Marie Pří-

borské jib liMlia St yukladulce Aitua
Tomltt I4MI Ho IfliL bt

večer že můžem do ní směle hůl

zapíehnouti a nesvalí se Londýn- - —Pamatujete na oslavu založení

ce po C hod ráno pod mostem na

Ij ulici Opouštěl právč městské

hranice když v tom strojvedoucí ska půlnoc při její mlze je proti Sboru Olivová Ratolest ě 35 J
naší tmě holé nic A' potom se CD dne f ledna 19071 Zapištespatřil proti sobě přijíždčti vlak

mamě divit ze se uue na uiiclcn li to za ušiljiný dal ihned zpáteční páru
seskočil h topičem dolil Na

Netrpte rhenmatisraem

Poulijto k natíráni oteklých míst

Éra Richtra

AnchorPain Eipeller
a budoto potfauni rychlým pože-hnan- ým

ufuhfioním ktoro přivodL —
1'ouiivul Jroiii VaS jtkvontný Anehor
Poin Expoller po 20 let t džine i v
této leml výtečnými výulodky v pří-

padech rheumatiHinu dny nantuzoní

Dolenti t zádech a podobných iwmo-ceo- h

Nerad bych byl Loz nCho

Bot II W Freytag Homol lila

Každá láhov n4 nafil

ochrannou známku kotva

Tr 25 a 60o u vSoch 16-- A

I i kárníLu

V F Ad Richter & Co

215 1'oarl Str New Yprk

to trkají nenenei Aneoo ze pon- - 'panu y K - Dopin Váš pro
cajt místo darebáka chytí do ncd0Htatek místa bylo nutno odlo- -vlak sypal pozpátku až na h úl

kde zndnt kára narazila na ote svyen iireumcii spáro — teieronni tj0 £ya přlfitího
blklltft t ] t íílíítll III

ži v v bvstěso iím iistě nesmáli VÝPRODEJ NA AKROVČ LOTY
vřenou výhybku a hned na to hro

madily se vozy jeden na druhý
As 15 neb 10 vozů naložených čer VÍm 1 )i i tri í r i

i IIIivWii nov(di íi'

Hbor Ilviida Nové Dob í 86 lil)
Odbjv4av4sch4su kaidou I neool: v mfsiyl
J nod odp v NsroUni snl HwlMnlku Mailu
Pátek ííetnlce Mario KuRtitbuler piklk
nlue Haruora KIWjek tajnuiulrs Vllh Hiii--tol

HIS Popletou A va

Tábor Myrta t 022 ENA
odbývá schfli první nodclí v mřsíci v
Národní Hínl na 13 a Willum ul V"
aloiiíilá irorokyn6 Kateřina Vclochov-ak- ú

prorokynfi Anna Cbleborád míato-[rorokyu- ů

Josořa HlAma tnjomnlco l'r
Houkup pokladnice Marie Koukal kurt-clíík- a

Antonio Tříaka mitrAalka Anna
Žabku vnitřní atráž AlŽWta 6itera
venkovní utrlž Twrezio Dymák výbor
mujt-tk- Mario Jlollý Vt Houkal a
Františka 1'eíek

prý máme místo peněz muňky a v South 0nflZe v Čáslavi ód

proto prý nám kumpanie nesvítí d) 350
(0: i toto jest

stvým masem uhlím a jinými růz
nýmí včemi tvořilo kapitální mí

chaninu Ke vfiemu v zadním voze — V domě své sestry pí O
méně než polovina ceny okolních

pozemků Máme jen obmezenývypukl požár a než se hasičům po Seuderhaufovč v ě 472 jižní 20
poeet těchto lotů a proto neodklá

dařilo k ní 8e dostati stráven by ul zemřel James Kocurek (Ko
dejte cheeteli tento barvám

courekl) Mrtvola téhož posláplameny bkoua puči se na w
glllll IIIIIIIIIIIIIIIIMIillllllllKllllllllllllllilllllllllj Velmi krásný dům o 'J světnr

000 na v pondělí do Seotland So Dak
cích neobyčejně bytelně stavěný§ South Omaha f

niillliliiiiiiliiiiliiitiMiiiiiiiiiiiiiliiiniiiiilililiiiiir?

k pohřbení' — 1'říítí pondělí veliký výpro na 23 ul v blízkosti residence p— Veřejného cvičení Těl Jeddej na "dalinky' 'U- - a GOeentove V Koutskýho Lot jest velmi— Bezplatné zubolékařství v Sokol kteréž pořádáno bude na2c a 15c u Vacka 24 mezi N
pěkně upraven a cena nezaplatíCYeiíjbton Dental College 210 již U q n Nový rok súčastní se též členstvo2-1- ani stavbu 2700OO

Podp Sokola Tyrše 8 2 Vn iiovt--n 'írmlnf ulrnnA Slmíli
18 ul Omaha IZraZ
— Ano teď už nebudou musit

— Ve středu ráno vyvážel Mike

ncjijm uvucuc n yyitn-
-
Omnhv nlilr tL-nl- iMitcbell zaměstnaný v jatkách

jezdit fanwři a liandlíři na lezení co je zač ta "Kulová Troj- - friflí(íflřft Uí ut nvhuni{ „ lm íhí]Omaha 1'acking Co popel na že
"bordynk" do Oniahy když Hem ka" je: dostavit se 20 prosincelezniční vňz když tu z nenadání výše

do Národní Síně a řádně si jí pronéjaké ty čuníky přivezou Klub
obchodníků začal o tom spekulí- -

uklouzl s prkna a padl mezi vozy
I'ádem poranil se tčžee na hlavě blednout)

Tábor Bobemla ě 3045 It N A

oH)vá ev4 schlize knfde prnl ponUřl v
Sokolovně im Po IX Sir Vylij f

Julie Votava prudserika Anna

Žiřknvskimlstouřeilsedkyiifi Hiirliora tlldk
tajeiunlre Anna CbloboraJ XV n Xnutli ig
Str Nikl tdulne Marie Urbánek )4 iu'h
18 Str kanulélka Maria Vaáko vybur maa
ku Anna artek Francia frjfU Anna Se
mlk uiarHAlby ťsrlo V)ra Annu tuicb
vnitřní atráX Joslu tluj kbi venkovní sirál
Antonie Kogony

Podp Sokol Tyrí i 1

odhyvá svá srhfiro v alnl Jos řn KsSpura
první ficdAil a třtti ponuáli v ntio i ti

Plťa mlsiopldfiOda Fr Wvollok
'

tsjemnik Aog 6erpn 1725 So Msti íifet-nl- k

Ant Novík Ivlfl VA Hir prkluUmk
WUllo VsiAkdoxorce J Moravec n7elnfk
Ant Vaáak prapOreíiia Jakub Hondu r
Vyb'r (ualutku ut I r Ad Kupk¥r ft

Uoostik 1 r Jo Nímec

Podp Bokolky Tyrš č Z

odbývají své pravidelné sebazo jednou
mÍMÍčno a aice knřdou čtvrtou nedčli v
líni p J V KaSpura Přcdwidka Anna
P'ťha 1910 Bo 8th St inÍMtopřcdnedka
Anna lícinricb tajernniee Anna 6Vo-
jtek 2332 So 19tb St účetnico Einilio

BERKA & 00
038 N Y Life Bldg Omaha

Tel Douglas 7407
rovat a přisel k tomu náhledu ze — V pátek ráno zachráněn bylneboť si roztříštil lebeční kost
bud! nejlépe postaviti zde pořád Michael Úunnon bydlící nedalekoByl dopraven do ne
ný prostranný hotel kde by výííe jižních městských hraníc na 44mocnice

DRAHOCENNÝ PŘEDPISzmínční mřli všecko pohodlí Pak ulici před usmrcením od rozzuJ J notářT V Malý veřejnýbudou moci natáhnouti zde I

a „♦„„ hAJv obstarává spolehlivá pojiSténí pro
řezeného býka svým bulldogem zašlo so zdarma
flannon Sel podojiti krávy kdyžxTu"ut i!tíií' ídtio'1"' 24 a Q ul 39

slabým a nervosním raužfimse 'býk na něho vrhnul porazil
ilárkv knmíta 11 HarriA Fnrnítir-- pracující na dlazbč

na zem a jal se po něm šlapatí a
Co ía 8 24 ulici So Omaha 20t£ Miiwouri ave byli v úterý ráno

Mám v if ťm vliutnlntvi r('cci)t imcrnnfjej trkati Pes (Jannonúv usly lék přdpfi cnao)fnltm UUnHm t nimiNčktervm hochům se d410 "" V""" "Iijemne preKvapcím Ji id M poradil ta ntvltívj nri v tir viaSev výkřiky svého pána okamžitě Cbleborád 1502 Wílliain Bt pokL AnnaPřišli do roboty a robota násled f 11 V lín t t ulDUiiktl f lék připraven
dle tohoto předpisu 1ft lrin m nelleuiřiběbl a vrhnuv se na zběsilé zví lun

kem zákazu žádná! Chtčli tedy v exiitenui one prosiaoe utrrosoi a vyšilo- -

zkrátka svoji mzdu a nedostali ta

Brodil dozorkynó ilM Zicb výbmajM
sl Mario Zich výbor majetku Mario
Urbánek Anna Žižkovaký Anna Cble-

borád účetní výbor Mario VaKák a íl

ře zatal mu zuby do hrtanu za- - í vím to ioníH(ií mí navrítu

brániv tím dalšímu jeho řádění itf nrvoDoti vb-cno- vjmiitiiotf atd

Věrný pes nepustil však hrdlo aWiWiifiS ijXttStS

ze saioniK aiike jviciseu na a
lí u 1 neotvírá dosti časně" a proto
si v pondělí min týdne posloužili
sami Vlezli časně ráno do jeho
salonu a posloužili si hotovými z

registru v obnosu $72 Aby Mc- -

ké nic Marně jim zřízenci vy
kládali že plat UŽ následkem zá _ 11- - _f lfl„ il - i é É

býka dříve dokud týž nebylkazu okamžitě dostati nemohou a
střelen Prohlídkou lékařskou '""M W'J PA"1 : Háj Hartha č U W C

odbva sví pravidelná ichíae vřdv 4 d(J1I
musí počkati pořád jen láteřilimu irinono nenariKai necnaii mu

v Djřslrl v Hikolixno 1'řtwlstulka Annatam asnoň jednu iednocentovou Ovšem někteří dosud o nČjakčn
Zlištěno ze-m- á Oannori rířeraženo nwifirái tooienv ttráia rnuíntrl cťniti?' 7 lť %triu ilvotoi „y( oedouiei

zeber klíční kost a něko- - " 1 "ít' mtiitfomni ai ve Krejřl mi So Kih Ht„ mtopředs Barbora
uonsreH ivw po sin hl mmmt:f trrunlnofitovní známku Podobně ehitHonůmm nákazu ani neslyšeli řuínk 1407 Hn ISlh VI tuiLr lutt nici fu Jiiv imivil v Cil I HII JIH MUeCII Jlll I vm tjwwii jo j nw i netek 1080 S 14 rt viltkynfiM Sramek proli si as ti samí nosloužiti též v řlí h1í1j% že přijdou ještíS jed- -

však naději na uzdravení UM midI rothod i item se Domoci Jlof m a TuuBnu wi nrsiuu vnitrní etrar r aoiar
venkovní etrái A Voletien: vřbnr inHlntkuKttloní John V Porkí-h- r na 33 r ri0 nedostíinoil-l- i peníze pro kaMénu kdo lir poOolioval toiiouiiékoi

ťamatUjW Že maskami ples I

dopUe m lalLi opU tohoto iéWu a putny
Terezie Hnllkán Marie Uharvát J VavřStek

Q ul v týž den o Důl 4 hod ráno vrlaif vni ""tillety" celé usjovy io kar ur uolovtcblnervíkI v uíitvřením dnuliu úulnA lrmiodp Sokola Tyrše č 2 odbýván Muzeie ii otu preapii )pniu v aobre I

Ten však fcvdlí nahoře a noněvadž hrkavě kůži na eímprcampr Pra
bude 26 ledna 1907 v Národní Icámiiiia npirDý poplatek Klďto se dle

má tenké uši soustil na ně ban- - ví ™ že nižnUký měřič dostal i far iikuk a sine ítte snad (e priretohoto leku DO fobuJtile aliste byli idrávl
silni a Iťaitní Z služby sv Hádám 50 ountl

dii vfWlle la Uůnich okolnosti na

Síni 21 a U ul Připravte e

naň! 22tf SONKA & NAfBERGdurskon a chlapíci vzali do za je- -
nich takov trach že půlnočním

ČJch rychlovlakem ujel až do Floridy liďani vlce imt mni tento obnoi s nochlV pátek zemřel krajan Josef rfbysU) mlohrioe ten tstlali ad! sdyl jste do
léue ocenili mé

5 HOME FURNITUEE 00 — Krajany v South Omaze upo vlastní nejlépe
zásobený útulnýničeno na

F Aubrecht bydlící na 26 a M ul fiffiy:!Krajanům znám' jest z doby kdy ifflVX!DhS ffi
GO3-5O7-5- S 24 St — Prodává- - zornuji že si u mne mohou před
me veSkerý nábytek o 20 procent platíti na "Pokrok Západu" a ob

ismysiu K vy
nroiliLtl vám HOSTI3STBOvlastnil (jrocerní obchod na jiho- - '"TJli51' fofaj" nue po

levněji než v Omaze a to za hotové držeti ihned některý kalendář z
zanadním rohu 20 jl P ul nilkndz ootodbal lil umo v touto {asoo u

nebo na výhodné splátky Pře- - Cech jako premu za doplatek 15c I l'Ute daea leito Uto oblálsa nebude tfeba
Obchod SVŮJ nedávno na místo Vý- - vioe uvafelntoi PamatulU ta obdrtite

na sev-výc- h rohu 11

a Harney ul v Omaze
Na ruce stále čerstvý Schlitziiv

Kalendář Pečírkův jest letos ješté x„ í„ r r iri i x l předpis a spinou Informacísvěďěte sel tf
— To bylo radosti že naše Mis- -

idarma a Co ml
nepotřebujete aas!at Mlcenta dokud nejste
▼ vlsfenl Airessat

v ujiiiťiiu in'NH'inivui t uureo
zesnulého odbýván v nedělí odpo- -

lepši než jindy Pospěšte si 1

Josef Štěrba jednatel
mok znamenité likéry všeho druCBEXT80X L J Box 622 CblcagoIII

edne z domu smutku na Národní hu a nejlepsí doutníky17tf 2014 Q ul
souri avenue bude už vydlážděna
a tu máš! Sklaplo zase V pon-

dělí večer přieapal "deputy šerif"
hřbitov Patřil k Táboru Žižkův Teplý zákusek v každou chvíli

Tel Douglas 4259 39tfmm mm— Vidíte už ta naše tma nese )ub WOW a Loži Věrnost F U
s lejstrem k městské raue ze z na- -

následky a v některém případě of A kteréžto spolky se pohřbu Tábor Nebraaka i 4771 MHAnzeni Kouunino s našim laium dosti vážně Va čtvrtek večer nře- -
sucastnily odbfvi iv4 pravidelné acbftse ksžJon pri u

třel] středa f míelcl v osni hodin rHzakazuje pokračování v dláždění et byl vozem na odrmdkv WH- -
Teplou'obuv a gumové pře t DiisuioTD" enqi aonsui jsn zabkzmíněné ulice poněvadž to Majko- - hiarn Mueriane a sice na 23 a N oia oaaser jnan Ubleborad

w

nejlepsí toho druhu
vlastni v české čtvrti

ůvky u velikém výběru lacino rWa-
-

ai iivi Prunskimu není po chuti Sou- - U pvi dopraven do nemocnice vn třal strst UuidoprOTOdCl v Uolejlkoupíte u Vacka 24 mezi N &
len veokovDl etrát Anton Birtaí se že v tom vězí vlastně někdo kdež hhledáno že má iednu nohu

0 ul 21- -1 Tábor Sebraa-k- á Lípa & 183 V) O VY V F KUNCLjiný a Mik že je pouhým nástro- - fl f: ziomené a mimo toho
j-- Všichni jichž se zákaz týče utněl vážnveb ioninční vnitř

odbva třetí Čtvrtekach6se katdy první a
Hokolovnt na J U ul

Tak už tudy bude a to pří mesic v Knosul Jan i

Pospíchal st- - mlstokon Cbas Sbabata klnrsští neděli večer a ne v sobotu jakmají m dostavit db pefelu k soud-- 1 riíoli Kočí tvrdí že bvlo holou A V NoVlk IIH6 Bo II Hl OiualiK Ntsbr
A 11 tf Iknl V I lnH i i mmvídá tetka Osvěta j LUK v v rvuw um nunnemožností viléti jen trošku a
kde f Inu Loiř iA lB Jw ťjtblaheete vědět kdo a

1244 Již 13 ul
Vždy nejčerstvčjší zásoby masa

a uzenářské domácí zboží jen nej- -

lepšího druhu za ceny levnější nei
kdekoliv jinde
41 Tel Doufán 1199

misICrakonoš! a na puntík v 8 hodin
zpozoroval prý že se něco stalo

teprve když kolo přes nebožáka

přejelo l)r J)avis jel v týl ve

ei Trou[)ovi 13 pros t r Tnou to
Město South Omaha mayor měst-

ská rada a llugh Murphy — V

téže schůzi rady přijato odporuče-

ní městského právníka nevyplá-

celi Chas Kusuiussenovi GcorK'

v BokpIoVD Velicí Kanclář Louis Herka2-- prosince t r v Národní sk v rreu mama Ju ao iMh Str
Anwia Turynek M oí ř Jo Novák MSíni 21 a IJ ul Učitelové a žáci of Kčer k nemocnému když tu náhle

ali st tu nej větší píli s nastudo- -
na 23 a V ul zpozoroval že so

aním této krásné pohádky a kažNohjeekovi a Viktorii Kitzberyr
í X ' 'I I - I ř L II'irovt zauneiio nuHKounenn miiuu

tfSpoít- D--- Ion Štěrba d"Ul i t'hicga
jutxt-b- u kráan)'ch rámu 1'řineate ai

j LožoGoOmaliQó 109 0 of íl ribraxy a nu vám jo do nieh vlepí
ako jiia fiala A lacino!

mu kůň jeho před očima ztratil
V iiejliliším okamžiku vyletěl i
koěArku a když se sebral shle-

dal že k ut i h kočárkem naléziiji
- v diřv v prostřed ulici Na

štMi se li'ktuiii i ani koni nic

iicstalo koéárek nestál xa vy
talioviini

— Povolujeme si upoiornit
ebny nnie příznivce lo přratfho-val-i

jsino úřadovnu oaStho dřvař
akího % uhelného obchodu na

východní itranu 21 ulica mi
N O ul do nail vlaatnl budovy
a budeme moci kaldému lép po-ilnui- it

jlikoi budemo míli vidy
Ját Ualthi iboii id na akladl
SavitivU nia H úctou

('robyKopuUCacy Co
tf TJ Cli

jiní obilrel městský inspektor
iiíviiiií příliš dloiihýeh

prázdnin úřední "lauf pas" h nu

udporučení mayorovo byl jinein-v- n

nu jeho misto H K Vauifhaii

a liy dohlíiel na to abychom dosti
vidi hodně velkou váhu

VÁNOČNÍ BAZÁR

odbývat i a tudrt tťutokrátp u čo

škrtni řeiiika a to u

JANA PAVLASA
kd krooani husy knehny wjíei
a jtfrnio builmi hráti vrlkou ú

luhu O tf Ikon iáatm vleho dru-

hu kránťha mata a domácích tut-iii- u

jt--t miatrovaky jHMitiráno

Vat itp volný — Výhra jiitá
'0tf Jcha favlia lidtcl

— T m ihmIítU Vaiku ří f
ve ea j tu nových občrateh V
!krku l ranečku t otevM S' V itfcst in 12 Uin l!3T i Kánísl siní u 21 i U dlel Q ]
uši vyvalí oči Jen jatli mite
M dit 'iVčírkovýfh" (Tím

Kořiakava hadba díUhuje

Ztlillk V I ktíll filtr tfaltfái AaV 9K djr miniu Třihvl i ailminiatraníhn
eroiiáUi Pokroku Západu) 0 ] 2111 K boj4 alvltlvlavf ISI4djM vyboř p- Vflkulrpý ttiaákirnl piva po--

aUli tud Tři Jod &kl v to
bttu 19 Idu 1307 l Vwv —ALwVwi V lv 0 T


