
— Sbor Vlastislava 2 29 JČD
Ji 0 OMAHA íí ! ve své výroční schůzi zvolil si ná1
fcssáísiffl sledující úřednice pro rok příští:
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M
Mano Baroch vysloužilá předšed
kou Marie Míchal přeďscdkou
Františka Prchal místopředsed- -

U Ukou Emilie Bandhauer tajemnicí

' ZDARMA! — ZDARMA I

buďto původní ve vodových bar
▼ácb nebo 8x10 umělecky provede

ný zvětšený obraz zdarma kaž

dým tuctem nových fotografií
HBYN the pbotograpber

313-131- 7 So 13 8t
IS—3 východní strana

- t Anna Piťha účetnicí Anežka To
man pokladnicí Františka Vanču

ra dozorkyní Josefa Mouíika An
tonie Tobiáš a Anežka Sacliý vf přímo varn dovozné znplaceno
borem majetku Marie Suchánek

:1 — Tři Jed Hokol konala ve
nárudmeí úřednic Anna K Kali
na knihovnicí Marie Míchal Mi- -'í % středu minulého týdne svoji vý- -

' % roční Hchůzi na ziLž zvoleni byli

$ 300
$ 550
$ 750
$1200

1 gallon
2 gal
3 gal
6 gal

lostina Bureš a Xellie Svoboda zá-

stupkyně do Velkovýboru M Mí''j následující úředníci pro příStí roks
'

- V Schneider předsedou Ant No sw
chal a Josefa Moučka školním

í vák místopředsedou Rud-Fib-

f ger tajemníkem Otakar Charvát — Operace již v pondělí minu
I úěetníkem Frank Jelen pokladní lého týdne podstoupila sl Anežka

i Kalinova se zdařila dokonale akem Jan Kolářný výbor majetku
na tři roky (dvřma členům výbo

1

7flAnnA VAnoínl dárek danna h kašlou objednávkou
až do 10 ledna Zašlete h! pro naí Heznam

vánočních dárkň jakož i pro náš cenník vřelio druhu kořalek vln
Hllvovie kmínek roHolek atd Za velltoobchodní ceoy

Velice krásný kalendář všem kdož odpoví na tuto oznámko

slečna nalézá se na nej lepší cestě k' 1
f

' it "i
' II

I

uzdravení Obtížnou operaci tu- -

o provedl známý český lékař dr
(J Simánek za assistenee dra Kd

ru majetku Leo Soukupovi a Fr

Novákovi lhůta dosud nevyprňe-la- )

Karel Frýzek J LaiiKpaul

F Holý Fr ftíha a Jos Vrána m

výborem Josef fiíha ná-

čelníkem Jos Wolf knihovníkem

F Tomsft praporečníkem K Spi- -

Chaloupky Jak se nám sděluje
slečna bude mocí během týdne z

nemocnice vrátiti se zpět do svého HILLER LIQUOR CO
1309 Farnam St - Omaha Neb

domova
v řka 2 praporečníkem Otakur

" f i _ ři i _ _
— Korunky a můstky Žádné

výlohy v Creighton Dental Col- -unarvai aopisovaieicm uo noKoia

Amerického V Tauchen hřbitov- -
ge 210 již 18 ul kromě za spo nesssanssíK SSJWJf)I' ním výborem A Duda J Šrámek

třebovaný materiál 12k2mf
'

'

"
t M

— DřevaJi Hvěta zamýňlejí po- -
a Jos Wolf školním výborem F

Křeček O Jelen a Jos Wolf účet- -
— Každý z nís zajisté chce ko- -

stuviti í- - nebo přísta
vek ku svá budově na 15 a líow- -ním výborem

í — Půlákové karlovarské hořké

iiečný ddi v roce prožiti eo možno

Nejpříjemněji Kdo po celoroč-

ních starostech chce v příjemné ord ul v rozměreeh fiíi při 132 sto Skvólou Sylvestrovskou Zábavu
pách

5'íléčívé víno a 40c medovinu

"Jírábřnou p A Kouboumožno ob- -
zábavě strávili několik okamžiků

— Sylvestrovskou zábavu na uhpoRXdajínechť zavítá o Sylvestru do síně
4" t i držeti v lékárně p Beránka na 16

?'Íja William ul 20tf
J V Kašpara na již l'J ulici níi každý znamenitě se pobaví

uspořádá Těl Jed Sokol v pondÓ- -kdež uspořádají Sokol ky Tyrš č

í dne 31 prosince v Sokolovně[ skvělou zábavu O znamenitou
- — Jeden z nejmladáích omaž-„VliSkýc- h

spolků Pokrok č 21 C8J)
Podporující Sokolky Tyrš 5 1

v (ni J V KHpan ni )lini 13 ullol
M

Nezapomeňte se dostavit 20k3hudbu je dostatečně postaráno a

výbor zaručuje každému že od- -'10 KUI1HI BVOJ1 vyiUUJJl VC

" 'čtvrtek minulého týdne a zvolil si — Těl Jed Hokol jnko každo- -

cházeti bude dokonale uspokojen roěně tak i roku letošního uspo-- 1

— v patek minulého týdne při
v pondélí večer dne 31 prosince 1006

Výhorni fiudba bude ťičirikovatf
ádá pěknou sylvestrovskou zá- - i

jel do města našeho krajan p Ma bavu k jejímu? zdaru již od ny-

nější doby pilně se pracuje Zá £5 ZaSátikv 8 hodin vičir Vstupné 26orbavnímu výboru podařilo se zí- -

těj Kreyěík z Pishelvillc Neb by

podrobil se léčení v zdejší nemoc-

nicí sv Josefa Krajan Kreyěík
trpí nemocí jež známa jest u nás

pode jménem "zlatá žíla" Na

K hojní návStívi! ísve v úcill VVJI0K

pro příští rok nasleaujici uřeuni- -

ky: Ant F Novák předsedou pí
' t'1 Fr Krajíček místopředsedkyní

"
- 1 Otakar Charvát tajemníkem Ar- -

iZ noSt Hladík Metrikem J V Ka- -

k
Jt Spař pokladníkem Anton Krajíček

" i 'j průvodcem Ant Hnilička vnitřní
" '

j stráží TomáS Dušek venkovní

I stráží pí Anna Martis J F Při- -

r 'f byl & J- - Ort výborem majetku V

skati známou hudbu Sok Kud

Fíbingera při níž zajisté o do

brou náladu nouze nebude Mezí
cestě do nemocnice doprovázel jej jiným provedena bude žertovná

ednoaktovka Jež už nyní pilně
VZORNĚ ZAÍUZENÝ

řeznický a uzenářský obohod
syn hmil kterýž dlel se až do ue-dě- le

kdy opět odjel zpět do své-

ho domova V sobotu minuléhoPřibyl důvěrníkem a Dr G Simá- - se cviei Nezapomeňte na Svl- -

VlHHtflivestra zajiti mezi naSe bodrá Soko- -
týdne přijel sem druhý syn p'C'Í ' — Bolest zubůf Bezplatné lé íky do Sokolovny
Kreyčikúv p J F Kreyěík studu

i kkui v rcignwu ieutai uiicge jící z univesity v Lincoln Neb
— Franci a Vávra jsou saloníci
'A number one" proto také vždy210 již 18 ul 12k2m

'-

- — Chcete-l- i se o Sylvestru zna- -

&:ZH$3SW rh lOaWHIUm olOnha

Ui-M)- f JfkíV H u V"W'""'!"! S""' iký uíonřř
vířVM "'e!' i( '"J moltě nu odbytv ' možno tiíobJifdntttJeťonenn Donjflna IHiff

veiiký je shon kdo na řízném
' memte noDaviti zaviteue íio o- -

známý našim čtenářům z četných
úvah a článků pojednávajících
zejména o zavedení češtiny na
tamní universitu které jsme před

Schlitzovu moku si rád pochutná' v

kolovny mezi naše bodré Sokolíky ten jen do hospody "u Sňupce"
zavítá a kdo rád štof má trochu

Časem přinesli Pan J F Krey

lea CosilnějSÍ ten "u Řňupce" vždy na-

jde to nejlepSÍ a doutníky jaké
ěík zdrží se zde po tak dlouho do

9 jajiokc Muubc uunuimii unjvviu-
-

jeni Jak s námi bylo sděleno

jylo zábavním výborem dostatečně
aostaráuo o vše echo třeba ie k

kud onemocnělý otec nebude u- -

zdraven Přejeme mu z plna srd
kouří Mahomed v ráji Franci a
Vávra také tam mají a pakli něco( íádnému pobavení Jest přiehy-"- i

ifán nřlrnv vHlmvnv npfifrrntri
ce aby to 1ylo v době co možno

přijde tobě k chuti tu nalezneě
tam lecos dobrého k zakousnutí anejbhzsí

' i

- '

(i'rh

0-V- cl cobcbodolcl ImportéřlTJ

m iUm~ 1001 ParD ol Omaha

— Prvé třídy zubní práce zdar
ý každého pobaví Jlimo jiné

předvedena bude aktovka která
každého i toho nej většího bruěou- -

ke vSerau je tam stále vtip a
ma v Creighton Dental College smích že by to byl pro každého
Omaha 12m2 ířích kdo by v Omaze při návště
— V pondělí tohoto týdne na vě své nenavStívil kumpány takukou osvědčených ochotníků tak- -

' i' íe úspěch jest dokonale zajištěn veselé na robu 13 a William ul třvštívil nás v redakci naší p To

máš Vávra cestující jednatel pro Háj Omaha Lípa č 63 W 0
koná ve čtvrtek dne 20 prosince

'Svornost" a "Amerikán" Jak
s námi p Vávra sdělil daří se mu 2 hod odpol svoji výroční schů
na cestách znamenitě zi Jelikož předlěhá důležité jed

Kdekoliv iotřbiijte koíir k po-W-

anub k vyjížďce objdnejto ni

jej v nnjvňtíí pfljíovnfi koni a povoufl

Palaco Stablos
0 II CREIOIITON máj

roh Í7 íi I)itvťninrt ti)
Koíáry Jmou vybřívftny a proto mož-n- o

v Dleli podniknout! i ddil v!et
Povozy mono ai objodnatf té tolořoi

nicky Tal 287 2a

—Velkolepý sedmý výroční nání h volba úřednic jest úča
maškarní ples uspořádá Tibor stenství všech nutné
Nebrasska Lípa é 183 WOW

společně s Hájem Omaha Lípa č
T Tříska klerkyně

Háj Martha Qrove č 10 Kruh
Dřevařek

63 W 0 dne 12 ledna v Sokolov
ně Připravte se!

odbývá svoji výroční schůzi v

Síikdo nechybí kdo mezi Sokolíky
tavítá

ÍITÉTE! ČTĚTE 1

— Jak známo min týden obdrželi u

5AVIDÚ na William ul z východu

káru razných vánočních dárkfi

Jit šlo na odbyt juko na Uruťku a tu

shtějice viemu vyhovřti museli objed-tat- i

opět novou krátiných ytvíl-nít-

bodicicb ae za dárky k nantáva-lei-

ivátkům vánočním — Zde nalez-iřt- e

TIký výbžr krásných malých i

ětiich panrn malé kočárky (go-earti-

loupáky chlapské vozíky utolky ři-li-

itoln! i kuchyftitU dčtiiké nádobí

arottroje vagony hanictké zařízeni a

Ul růué kraky Iřljďt a kupt dV

en pro rvlmt níktré a těchto jmrno

Mých přřdmřta
f Joha a E A David

— Kdo chce koupiti pěkný o- - neděli dne 2X prosince 1 90(1 Je- - Dr C Rosoua torbraz nebo má obraz k rámování ikož přeilléhá volbu úřednic a jiv f

Český lřkařné důležité jednání jest nutno

aby se všechny ějeiikyně dostavily

nechť zajde si k A F Novákovi
na již 13 ul který za práci pro-
vedenou ručí a ceny jeho jsou da

iÚřidovna: "Bee Bolídlof
Nepřítomné podléhají pokutě dle

leko levnější nei všude jinde stanov rrautiska Pešek taj
Zvláštní cena na obrazy bez rámů
ai do nového roku 18tf

PJtESTÉHOVÁNl 1

Sděluji et svým přiniveům ž

tMui bodiny: 04 t — S2 aopj cl
í- -fl od fl3U— fl odp — V nedáli

od 10 da 13 dopol

Tel v nřidovné R04 — Tel v byt lt1
KydUi Ciiio SUT Jomm 1

— Pozor! Nepřehlédněte! Zv jsem přestěhoval svůj hojně záso- -

— Nejstarfiím a proto také
hostincem v feaké

Praze jnt bea odporu hostinec ří-

zení po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulního hostinců
toho kdykoliv vždy najdete tan
éetnou npoleén(ht a in nálevnou
UHinívavó tvAře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho

stiuci jich cantnvil ae jednou ten

přijde {HHlruhj e nebof nikde
a inu nodoatuie lfího "itofu"
ani oebotiiřjnl oliKluhy Při hoj
nťm olbytu nemnl býtí jinak
nel h na írpu jeat atále řeratvý
Hiný MctiQv IfUk eo týíe li
kérii a doutníka tu doataneto to

nejlepSI iboll y trhu Dfboř Rloup

i Křuml ládný "Imejd" nekoupí

heny obchod obuvi i e 123G dbnvnl výbor Tři Jed Sokol vy
psal odměnu $1000 tomu kdo dá ě 1240 jiín! 13 ul druhé dvéřePftE3T£nOVÁNl I

Pan --Trtf K"r# íM rnimtf idřiil myalenku k rnabkaroímu plesu jiíně cd dřívějšího obchodu Vírů
Dr 0 1! Chcdocfíjeji Tři Jed Sokol uspořádsti ntsjíej obchod ruůj donutil mne

rainl v letouni mnl Ksidý kdo abych %i opatřil vřtil mítnftt ob- -

by cenu tuto iíkti chtěl nechť ehodní Jfm rřipravea pošlou- - r a li1090

l lohrobník a majitel obchodu obra- -

1
y přestěhoval roiaAhlý lávod

vůj i jiiní 13 ulice do h UM jil
í

í 1 uL bílit WUJitm V Bové kráa- -
: i moderní tri budov! buU vidy
' zhotov? krajanům ivřtlomit p
í louiiti !Sk3

liti krajanům bohatým výběrem
řfl 111obuvi viřho druhu V úctě

podrobně svoji myilenku popíše a

laíle na tajemníka libavniho vy
boru Karla Frýika UH Dnre

Omaha Nrh
ANTON BÍLEK
1240 jtini 13 ulice

220 Kk 1Mb Ht
4 OMAHA NKB


