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MALÝ CINAIIOVATrL - Řád Bruo řk 43 ZCIU výhradní ucutěien hospodářské

zvolil ve vó výroční sehftzi ná podmínky dle soudu generála T
HLEDÁM spolehlivého ímikébo dři

sledujíc! úředníky na rok 1920 H Blise alň tomu dalo by se ryniku nu farmu Dobrý pint a práce po

věnoval velkou poaórnost Recep
co tato ktmnla se pod záštitou
skautů v Lincoln Výbory z rňz-nýc- ji

měst Ncbrusky zahrnuje v to
Oiniihu dostavily w k uvítání ge-

nerála Perhiii(fa Několik Oma- -

Kořioko Brat
'250 South IZtíx Street Omaaa

Ji!'!: fl::l!Předseda v A Prookovee do chle odpomoci kdyby Evropa vš- -
cely rok stálá Adresa: KltKD MA

TOUHEK Wood So Dak— AdvertiM zorce J Kopecký tajemník Fr chny své zdroje sloučila a spoji
la své snahy za tím účelem Oement ' T23tfc Okíina fičetník a pokladník J

Tyler 1873 TELEFONY: South ť
žanů nalézalo se také na uvítacím uciál Bliw navrhuje aby zřídila - —'(}1 Janový Do řádu byli přijatPBftí PEftll PEWl—Kupujeme ka

Pohlbům s venkova vřnujoraese jednotná atlministracc rozdílevýborul'Y Vondra a jeho manželka Nachní a huni peri sa nejvyiSi trhové co

oy Prodávámo lilou a ráiovou sypko
xvlúútnl pozornost'iďiiezbytností a surového materiávrženi byli p A Sowa a jehovinu jra ncjnifJi ceny Pilte al o vior lu pod ftenerálním ředitelem dismanželka Poláci bojujíky O008EDUCK FEATIIEB CO I O

tribMce ktťrá by přihlédla k tomu— V sobotu 20 pros navít ívi vojsKa nomn z ťraneie jie inBot C21 Bcrwyn III—Ad v Til tf o
aby dostalo se nezbytností a suronás bývalý starý náš občan pan

proti bolševikům

Washington I) C 28 prosince
vého materiálu tam kde se jevFr Kudláček z Charleston NebMAM výhrado! prodejní právo ia

proslulou Tho Mortimer rno v okrciu oddělení v nemocnitoho nejnaléhavěji! potřeba PoNávStěvou poctil pisatele tito

strukcí svrchované rady v Paříži

měly býti odevzdány Anglii až

skončí svoji práci s pře-
vezením vojska domů Imperator
taktéž nalézal se v této skupině
Asi v té době kdy odbor války

— K prudkému utkání došlo meziHtantou Xcbraska o 640 akrech Ceno travinová prcalukee letošní je asizprávy a mnoho zďejSích svých
polskými sibiřskými sbory a bol od 80 do 83 procent normálu aných pro prodej ta $230 akr na velmi

mirné podmínky — Anebo prodám ae- - známých
Seviky v Tajira železniční spojce vsak bylo by dostatek potravin- Manželka p Fr Mazanec Nemocnice iv Joiefa MÍL

oddčlenf kde nemajetným a t
vernt polovinu srkee jet xahrnuje ve na sibiřské železnici odkudž vede
íkeré-výstavnost- i ca #300 akr Vezmu povážliví onemocněla Fřivolaný pro všechny kdyby došlo k nále

žité distribuci V takovém přípa
odbočka do Tomska dne 23 pro

neměl již pro ně potřeby a ode-

vzdal je dopravní radě spojenec-
ká rada v Paříži přiřkla nádržko-
vé lodě Standard Oil Co Anglii!

since dle zpráv které právě oblékař byl nucen opatřit! ošVtFo

vatelku a za tím účelem byla z O
dě pak nebylo by třeba se obávati

m úvnbu dobrou farmu o 160 akrech ne
ho na cápadi pozemek na pastviny ja
ko řást oplátky Ohledně dalBicb infor
mněl navštivte nebo doniftte na: 11

držel odbor státu Vlaky vezoucí hladu v žádné části Evropy Oe

ne eamoznym nemocným bul''
nemocnici poskytuje lékař
rada a ošetřeni buď zdarma i
ta velice nizký poplatek Pod
ně bude naloženo 1 případy
rodními Ordinuje te od 2

hodin odpoledne — Vchod do i

mahy povolána hIc Anežka Blat
potřeby Amerického Červeného ňerál Bliss soudí že obavy předFRICKE J"R Madiaon ebr— Adver ných Jest přáním by ne paní

Lodě tyto vlastněny byly němec J

kou odbočkou jmenované společ- -
kříže dostaly se za včas za bitev obnovením německého militaristisement T21 3p Mazancová v brzku ze své nemo ní linii Američtí místokonsulové mu byly značně přehnány Není Ll - 3 1 XI ř i JX#nosti a byly internovány po' vy- -ei zotavila _ uuiu uuueicm jest um jtau ah

žádných zpráv o tom že Němci by
DOBKÝ HRÁCH (Karly Wamhaucr

na prodej k jídlu noho na srniťmi l ni nemocnicepuknutí války Spojenecká auto- -
Ray a Hanseii jsou v bezpečí Taj-íí- a

nalézá se 487 mil jihovýchodně
- Svátky vánoční á nový rok

se vraceli k junker ismu a vedle rity však jednaly s nimi jako s ně- -rentu libra nevyplacení Objednávky již tu máme' letos je to však nč od OniNka toho dle znění podmínek mírové hmeckým majetkem přes to žeod 100 liber nahoru a udáním udali po
jak smutné nebof ani kapka toho

smlouvy výroba válečného mate
ČESKÁ KN12ECI:expre(tu neb po freightu rciiize pře

lem Za objednávku ruřim! J A llu ídiodného punče nikde není k do Veliké povodně ve riálu v Německu byla tak obme- -
Standard Oil Co činila si na ně

nároky Dopravní rada se sou-

hlasem odboru státu zadržovala
slánírmnek Jarono Colo — Adv TiilSpd Poučné pojednáni o nemocechzena že na obnovení vojenské si

východní Francii nosu a hrdle — Cena 25 centů— V minulém týdnu c do na
ly jeho není ani pomyšlení vydání velkých lodí dokud nedo

TR2NI ZPRÁVY šcho města přestěhovali pp Josef Pište do úřadovny

DE 3 J WAETAStrassburjr 28 prosinec — Ve- -'laček Josef Sabata a Anton jde k uspokojivému rozřešení o

tázky lodí nádržkovýchANGLIE ZÍSKÁ 7 1223 First National Bk Bldg Oiiké povodně postihly některé kra- -
SpatzOmaha Ncbr 27 prosince v Elsasku Nad Strasslmrgem— Na "Denní a Nedělní Po NĚMECKÝCH LODl

OD SPOJ STÁTÚV
Bratrstva železničníka 111 vystoupila ze svých bře- -krok" si předplatil p V A Pro- -

Ncjlepší voli $1450@16ó0 iu jJopravu byla přerušena v u- -škovec Díky !

DR KAR H BREU
operace a ženské nemoce I'"

DR MILOSLAV J BREUT
Á

diagnosa a vnitřní nemoce?
ČEŠTÍ LÉKAŘI 1

Radostné vánoce a blahodár- -
dolí Vogés Zprávy z Nancy

že povodně v tomto di

Dobří až vybr voli 1300@1450
Prostřední až dobří 1100@1300
Obyčejní OOOtfí 1100

Wilson nařídil jejich vy

proti opatření Cum-minsov- y

předlohy

Washington D C 27 prosince

ný nový rok všem přeje— striktu způsobily mnoho škody —— Pan Josef Malina jenž po- - dání americkou do-

pravní radou
ektrarna a plynárna ve městě

ínaje novým 7'okem zaujme mí
Tři naší úřadovně máme doko-laborat- oř

k rozpoznáváni všech nejj

Máme nemocniční spojeni pro Vf
službu Situace je zlá — Organisovaní železniční strojnisto v zdejším farmářském eleva- -

Nejlepší ročci 1475@1623
Dobří až vybraní 1300@1475
Prostřední až dobří 1100@1300
Obyčejní 900@1100
Nejlepší jalovice 1150@1250

ny operační a vnitřní případy nejíčí prostřednictvím svého předsedytoru pronajmnl si obydelní dúni
Úřadovna r pokoji číslo 216 8oznámili kongresu že se nepodvo- -Dva generálové z Washington D C 27 prosince

President Wilson nařídil do
od pí Samkové Mutual Budovalí Cummiusově železniční předlozeobčanské války ze Severovýchodní roh 12 a O nlíDobré až vybrané ja

druhém poschodí v předu Lincolnprávní radě aby odevzdala Velké

Britanii bezodkladně sedm lodílovice 900@1150
ZPRÁVY Z OKOLÍ DODGE

NEBR
mřeli v stejný den

dřívá patřících Německu o které
DR F J KÁLAIvedena byla disputace po delší doRichmond Va 28 prosince —

s drastickým protistávkovním
Členové této unie o

této hlasovali asi před mě
sícem a 98 procent ze 125000 čle-

nů vyslovilo se pro stávku pro ten

případ že předloha bude přijata
oběma domy kongresu ale výsled-

ky tohoto hlasování nebyly ozná

— Frank Miuářík byl ve čtvr bu John Bartoň Payne předseirigádní generál William Ruffin 1223 First Nati Bank Builtek v Omaze za obchodní záležito
Cox 78 roků starý člen konfede- - 1Omaha Nebda rady uvědomil odbor státu že

lodě tyto budou odevzdány Angli
stí

racní armády zemřel zde v pátek TELEFON: TYLER 1348-- 1— Jos R Hrouda se svou dee- - čanům hned jak příslušná osobaV stejný den generál David L
uškou Ií&ženou dleli minulou so

Zvláštní pozornost věnuje sí

čeřtí střevních neduhůbude jmenována k jich převzetí

Nejlepší krávy 950@1100
Dobré až vybr krávy 800@ 950

Prostřední až dobré 675@ 800

Obyčejné krávy 500@ 675
Dobří až vybr býč-

ci z pastvin 900@ 1025
Jalovice k chovu 600@ 725

Krávy k chovu 525@ 650

Nejlepší býčci ke kr-

mení 1100@1300
Telata pro řezníky 600@1450

Vepřový dobytek
Průměrný prodej skl330@13fi0

Nej vyšší cena $1370

Stanton 80 roků starý proslulý
velitel uniových vojsk v občanské

botu y Clarkson pan' Hrouda v
meny aby se předešlo domněnce

že bratrstvo má v úmyslu vynu-cova- ti

vliv na zákonodárný odbor

vlády Strojničí dle prohlášení

týž den se vrátil domů kdežto válce zemřel v Baltimore Gene
slečna Růžena odjela do Lcigh na

železničních bratrstev Ozná#
presidenta-"Wilson- a že želeli

vráceny budou soukromým
tělům 1 března vyvolalo zkli'

několika-denn- í návštěvu své se William JI Johnstona předsedy
stry by tam strávila školní vaka- - mezinárodního sdružení byli jedi

rál Cox po občanské válec stal se

politicky činným a po řadu let byl
v kongresu

Chicago chystá
se pomoci Vídni

nými železničními zaměstnanci
hkteří provedli stávkovní hlasová"W dlel neděli— r Stejskal jřes

Lcigh na návštěvěsvé dcery a

ní mezi dělnickými vfiuci kter
přimlouvali za to aby vládní ř
trola železnic byla rozšířena!
méně o tlalsí dva rokv Souh

Pokud je známo otázka dvanácti

nádržkových lodí na něž činí si

majetkové právo Standard Oil

Co nebyla dosud urovnána a dá-

le se o věci vyjednává
Všeobecně se mělo za to že do-

pravní rada oddaluje vydám sed-

mi bývalých německých lodí aby

přiměla Anglii ku vzdání se ná-

roků na lodě nádržkové Jedná se

o vydání Anglii následujících sed-

mi lodí Graf "Waldersec Zcppe-li-n

Pretoria Cap Finisterre Mo-

bile Prinz Friedrich Wilhelm a

Kaiserin Augusta Victoria jez

nyní nalézají se v přístavišti v

--

BKopovy doDyteK
'íícliňatá'' '' :Vr$1625@17C5 zetě J Bárty

ní ale předsedové všech bratr-

stev" jichž je celkem čtrnáct byli
svoláni sem na pondělí aby poje-

dnali o chystaném železničním zá- -

Chicago 111 28 prosiííce -- Frank Odvárka odejel v ne- -

Chicagský výbor pro poskytnutiěli vcčen(íni Vlakem do OmaRočci 1400@1573Í

svoje stanovisko ke klausuli Cum-svoj- e

stanovisko ke klausul Cum- -
hy by tam spolu se svým švakrem

navštívil švakrovoii jež se tam

nalézá v lékařském ošetřování
— J A Hrouda byl v sobotu v

minsovy předlohy kterou má se

však v náhledu že je dobře žt
Io oznámeno předem vrácení žb

nic když už k tomu má dojít y
Práce konference která má vf
nati rozdíly Eschovy a Cunum

vy železniční osnovy zahájeni
dje v příštím týdnu Klausule'
tistávkovní je hlavní příčinouf

"

porň a přes to že byla ponecp
v osnově jak přijata byla

zabrániti stávce a umožňuje se a- -

by stávkující byli vsazeni do vězeIlowells za nějakou záležitosti
New Yorku '— V neděli večer byla uspo-

řádána party na rozloučenou s ro Tyto bývalé německé lodě do- -'

ní Výzva pro konferenci byla vy-

dána Samuelem Oompersem před-

sedou Americké federace práce a-l- e

Gompers a ostatní dělníci ode
dinou J F Jelínka neboť týž v

pomoci hladovícímu lidu ve Víd-

ni zřídil si právě úřadovny a za-

hájí usilovnější sbírky Mayor v

minulých dnech oznámil že Vídni

legálně může býti poskytnuta po-

moc přes to že mírová smjouva

nebyla doposud schválena — J
Ogdeu Armour známý jatkář
dal peníze na zakoupení železnič-

ního vozu potravin jež poslány
byly do Vídně přes Terst Videi!

poslala pomoc Chicagu v roce 1871

kdy město toto bylo téměř úplně
zničeno požárem dle prohlášení
výboru a zaslouží si prý aby pa-

matováno bylo na ni nyní když
prožívá nejhorší chvíle ve své hi

tem vůdci domu zástupců prV
casne byly pnreeny tepojenym
Státům po podepsání příměří ku

použití při dopravě amerického
několika dnech se odtud odstě

sují že by mela bytí škrtnutpřeli mluviti o možné akci vůdců
% -huje do Iloward okresu kdež v

minulém létě zakoupil několik set

Ovce 875@1025
Obilní trh

KUKUŘICE—
čís 4 bílá $132
" 3 žlutá 142
" 4 žlutá 134
" 5 Žlutá 128@129
" 6 žlutá 125
" 4 míchaná 132
" 6 míchaná 123@125
PŠENICE—

Čís 2 tvrdá $256@258
" 3 tvrdá 250@257
" 4 tvrdá 245@250
" 2 ne v jarka 260@301
" 4 se v jarka ' 250
" 5 sev jarka 225
" 2 míchaná (durum) 225
" 3 míchaná 250@255
" 5 míchaná (durum) 218

akrů pozemku Pisatel těchto řád
ku mu přeje mnoho štěstí v jeho
novém domově

'i --~WT
- hI f

- Minulé neděle odbýval zdej
ší řád Jan Amos Komenský svoji

I : - š£S7 i
—

výroční schůzi v níž byli zvole storii
ni následující úředníci: Předse

Nadšený Cechda F J Srb tajemník F Vacek

účetník J Studnička pokladník
Z minulosti se učí

J R Hrouda dozorce F H Ja me av Jižní Africe

Plzeň 1 prosince — (Poštov
neček průvodčí a praporečník821oC

82 c Josef Čapek

Sebedůvěra a jisto-

ta nás přenesou

přes mnohou pro-

past obzvláště pak

ve finančních

OVE-S-
ČÍ8 3 bílý
" 4 bílý
ŽITO—

Čís 3

Cis 3 :

"4

— Minulého pátku odbývali zde ní zpráva) — V Johanensburgu y
Transvaalu žije již osmnáct let

Čech pan Václav Maj'er rodák

me poctivost lidíjj
Bratří Kopáčové vj

u

minulosti ukázali %

že poctivost je nej- -

schůzi vůkolní farméři za příčí$169
$170
169

nou založení zde smíšeného ob

radnický který ač fčlem již pochodu pod názvem "Dodge Far-mer- s

Union" tak dlouhou dobu své vlasti vzdáJEČMEN—
- )

l ':& i

J ť KJ

$153Cis 4 — J V Hrouda jenž vypo
len duší je v ní přítomen stále —

Když se dočetl že za války vede
lepší cesta k zdaru '

' '

v :
se nám Cechům zle slíbil na zna

máhal svému švakru J Dolejšovi

u Leigh po minulých několik me- -

Z Z BRUNO NEB mení národního smutku že nedá
sícůse v pátek přijel podívat do

I —i OOmů
si tak dlouho stříliati vlasů a vou-

sů dokud zemi české nevysvitne
EDW KOPÁČopět šťastná 'hvězda A slibu své

Generál Pershing
uvítán v Lincoln

mu dostál plné čtyry roky a pět
měsíců Teprve dne 11 listopadu
1918 když zvěděl o osvobození če-

ského národa ze jha habsburské-

ho navštívil holiče a dal si vrátiti

7 O procent téměř zdvojnásobí váš kapitál v 10 létech počítaje)
f '

O úrok z úroku —Váš kapitál uložený v Preferred Stock KojK
páí Brothers nesoucí 7 procent zajištěných dividend půlletne 8plal- -

ných Vám zdvojnásobí váš investment

Ve spojení jest síla To dokázali Bratří Kopáčové v zbudová-- a

Lincoln Neb 28 prosince —

Lincoln a celá Nebraska dlouho

vzpomíuati bude na nadšené uví-tá- ní

kterého" dostalo se generálu
původní podobu V dopise jeho své

sestře do Radnic zaslaném píše
— jak sděluje Český Denník — žeJohn J Pcrshingovi v síni zástup
světovou válku pociťovali v Trans mi r b i i#im in 11 iiiiiiiiaiiii umu i i s~i 1 1 n -- u liiiii i n mMm j w uaL lilii n rců v státním kapitolu v patek ve-

čer shromážděním o více jak
Nebrasčanů Celá státní kapi- -

Dne 27 pnisince 1919

— Pan Emil Zelený kasír na

bance v Chapman Nebr jenž
vánoční svátky strávil zde u ro-

dičů odecl v sobotu zpět do

svého působiště
— Slečna Albína Blatných

v sobotu do Omahy kde

bude vyšší školu navštěvovat
— Pan Alb Posípíšil od Colon

Nebr přijel v pondělí min tý-

dne strávit sválky v rodině své-

ho pantáty p V A Proškovce a

zdržel (e zde až do tohoto pon-

dělí
— Předplatné na "Pokrok" si

obnovil p Mat "Nožička

— Pan Frank Jelínek zdejší

známý občan a přítomně ve Swift

jatkách v South Omaze zaměstna-

ný přijel ře na svátky podívat
domu ku své rodině jež zde po-m- d

bydlí

vaalu pouze nepatrným zdražením

potravin jinak ale že měli všeho

hojnost jako v době mírutolní budova byla krásně vyzdo
bena pro tuto příležitost a síň zá-

stupců vyzdobena byla americký

sluhu vzornou jichž použili tož nemusíme hleati lepší jistoty prc
investment CX ' s

'

Kopáč Brothers Preferred Stock dle stanovení článku 5 jef

jich inkoporace je tak dobrý investment jako půjčení peněz na 7

procent na mortgage — každému kdo má úspory skytá se nejlepš
příležitost k uložení peněz Cím nás více tím budeme silnější

Pište si o informace

mi a vojenskými vlajkami ze sta-

rých dnů Tyto vlajky byly zapůj-

čený státní historickou společno
stí Korridory budovy byly zapl

Evropě je třeba
nutně potravin

Washington I) C 27 prosince
— Osud Evropy je tak těsně ipro-tká- n

s osudem Německa že !jirié
evropské národnosti měly by

mu všestrannou pomoc
v zájmu zřízení a udržení se pev-

né vlády prohlásil generál
ÍTas-ke- r

H Bliss americký zástupce aa

něny dlouho před tím itež utvo-

řena byla linie občanů kteří po-

třásali 'rukou' milému hosti S ge n m

IBr®fiíD©ro) oUG— šťastný a blahodárný nový

nerálem Pershingem stály dvě je-

ho sestry slečna Mae Pershingo-v- á

a paní D M Butlerová a vel-k- é

množství hódnoutářů se svými
rok všem ftřetie— V B OMAHA NEBRAErj2037 FAHNAM STREET

l imnoho přátel 4 známých kteří 4

svrchované válečné radé Příčinou : z

biltruchlí nad tak nenadálým a na Hiilllll!
manželkami Generál každého

vlídni přivjtl a zvláltě dítkáin !!!!pntomupJio neklidu v Evropě jsou


