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potřebuje vždycky u jednoho stře uzná že může nabídku společnosti
koncčnS vyskočil příliš brzy a ná
sledek toho byl Že se sřítil s plat) ii ZE STÁTU NEBRASKA

:

čilý český život že mnohé české

město podobného postrádalo V

Praze stavělo se Národní divadlo
na kteréž Češi vídenští slušnou

hřivnou přispěli Mnohé před
stavení spolku Žižka obětováno

Ztráta
♦♦rázností

nedostatek (Duti

k jídlu

onen pocit zcmdle- -

ností a ntalátnosti
třizrvdá 11

zmizí ryolile užíváním

1DRA
píii PETRA

f +
Ono posiluje oslabenou soustavu tělesní a znovu ji buduje

dodává chuti k jídlu a povzbuzuje trávení čiatí pleť
a dokonalé zdraví navrací '

Lze Je dostat! Bkrzo místo! Jednatele nebo pflino oi

Dr PETER FAHRNEY 112-1- 14 So HojB8 Art
CHICAGO 1LL

Jednatel K Diciistbler 2026 'F ulice South Omaha

NASE MOTTO:

JVýborné zboží
za nejmírnřjší
ceny

vkořalkách

vínech a

I likerách

1 Pro domácí a iétofsM potřelo

Klein jest US jednatelem 2'fmerova hořkého vína
pro South Omahu a Omahu

i nk 26

Víle Inv &cluieiler řiditel

více vyšší kratnlluk Poslal je proto
k našemu panu mistrovi p Vese
Iérau a on buď ze zlosti že Bartoš
sí u něho střevíce nenechal zhoto
vit neb Siiad nevědomky přilepil
mu kramflek na nepravý střevíc a

on chtěj neb nechtěj musel si na

leštit staré střevíce a v nich jet na
— pohřeb Ten den se však na
štěstí hodně prášilo a proto nebylo
ani znát jsou-l- i střevíce staré neb
nové a tak dopadlo to nad očeká
vání dobře

V pondělí odstěhovala se od

nás rodina páně Havlíkova do

Schuyler UŽ dávno se nám chtěli

odstěhovat nemohli však nalézti

příhodný byt a za druhé byl po
rouchán most do Schuyler vedou
cí tak že to museli odložit Pře

jeme jim mnoho zdaru v novém
domově Šotrab

ZE SOUTH OMAHY j

— Ježto 1 červencem stane se

druhá polovice nezaplacených
1 V # w #

aani mestskycn rozvržených pro
rok 1901 dlužnou pospíchají po

platníci aby vyrovnali se s měst-

ským poplatníkem a takto vyhnuli
se placení úroků Většina malých
poplatníků zaplatila celou daS je
ště před koncem minulého roku
avšak několik poplatníků větších
a korporací zaplatilo pouze prvou
polovici daní Ve středu obdržel

pokladník Howe od jedné dráhy
ček na 52500 a více takových
čeků očekává v nejbližších dnech

— Policejní soudce King odlo
žil k žádosti výpomocného okres
ního návladnfho I J Dunna opět
ně líčení s Ed Rosewaterem ob-

viněným z uplácení voličů a sice
na den t 8 června Dunn tvrdil
že Miles Mitchell jeden z hlav
ních svědků a pak jeden ze žalob-

ců meškají dosud mimo město
Soudce King rozmrzen stálým
odkládáním líčení podotkl že dle

jeho náhledu mělo by se buď k

Droiednání žalobv té ihned Dři- -

kročiti aneb že má býti žaloba ta

jednoduše vyhozena

Neštěstí za neštěstím stíhá
pí Walter Bumpovou Předminu-
lé pondělí v noci zemřel manžel

její kterýž přejet byl vlakem a

smrtelně zraněn Druhého dne
zemřelo jí 6 měsíců staré dítko a

nyní upoutána jest sama na lůžko
těžkou chorobou Minulou zimu

byl Bump po dlouhou dobu nemo
cen následkem čehož téměř ve-

škeré úspory byly vyčerpány
Smrtí živitele svého a dítka a ny
nější vážnou chorobou svou ocitla
se nešťastná žena v postavení tak-

řka zoufalém a jest na obecenstvu

aby rychlou pomocí svou jí přispě- -

lo

— V pátek odpoledne odbývá
na byla v bo Umaže čtvrtá vý-

roční konvence State Letter Car-rier- s'

Association v síni Podivných
Bratří Na konvenci té podíleli
se delegáte z nearney uincoln a

South Omahy
' Příští státní kon-

vence odbývána bude v NVbraska

City dne 30 května 1903 Po

projednání běžných záležitostí
provedeni byli dtlegáté i pošt-mistro-

kteříž ti příležitosti stát- -

i konvence listonoSů do South

Omahy zavítali městem členy
místního spolku Večer odbýván
byl v síni Podivných Bratří ban-

ket jehož se súčastnilo na 100

osob

— V pátek asi o půlnoci spo- -

zorován byl oheň v lednici v pivo-

varu Jetterově Požár v kratičké
obé rozšířil se též na dílnu bed-ářsko- u

a stáje dřevěné to budo

vy jež vesměs lehly popelem
Škoda požárem spůsobená odha-

duje se na $15000 až $20000
kdežto budovy pojištěny byly na
obnos $10700 V bednárně slo-

ženy byly dva Železniční náklady
různého materiálu a vedle toho

umístěny v ní byly potřebné stro

je a nádobí kdežto ve stájích na

lézaly se zásoby píce a mnoho

koBských postrojů Všech dvacet
koní bylo ze stájí zavčas vyvedeno
Jedině úsilovné námaze požárního
odboru lze děkovali že se požár
nerozšířil na hlavní budovy pivo-var- ní

Příčina požáru není zná-

ma Co nejdřívej přikročeno bude
ku stavbě' nových budov tento-

kráte prý cihelných Frank Do-

ležal tajemník Star Ice Co sdě-

lil v pondělí že škoda kterouž

utrpěla společnost na ledu při po-
žáru pátečním obnáší kolem

$3000
— V pondělní večerní schůzi

zamítla městská rada nabídku po-

jišťující společnosti proti ohnikte-rá- ž

se chtěla s městem vyrovnati
zaplacením obnosu f824?4 Zá-

stupce společnosti H M Christie
položil na stolek mayórův částku
tu v hotovosti Na to městský
návladní byl otázán os"6j náhled
Když pk tento v delší řeči vy-

světlil městské radě že v záleži-

tosti té může jednati jak za dobré

buď přijmouti neb zamítnoutiroz
hodlá se městská rada pro to po
slednější a Nařídila aby nabídky
na znovupostavení požární stanice

byly otevřeny Na návrh 0'Con-nor- a

přijata nabídka J M Tobia
še jenž za znovuzbudováuí požár-
ní stanice v dřívější její podobě
obdrží celkem 5964 Příští schů-
ze městské rady odbývána bude

příští pondělí večer

— Školní rada zvolila v pon
dělní večerní sphůzi komisi před
kterouž zkoušeny budou učitelky
Zkušební komise ta sestává z
C A Pancoasta H B Fleharty-h- o

a dra W H Loechnera
Usneseno aby objednány byly
plány pro budovu o dvou světni-

cích přídavek to ku škole Haw- -

thorne ježto prý světnic těch jest
nanejvýš třeba následkem vzrů-

stání počtu žactva Architekt L
Davis má co nejdříve žádané

plány vypracovati

— Tesař J Kelly zaměstnaný
v nakládárnách Cudahyho spadl
pondělí s lešení a zlomil si levou

nohu Byl dopraven do south- -

omažské nemocnice kdež se mu

dostalo lékařského ošetření

Po nijakých JU padosát rokli dívaly matkyMhh Winhixiw-- r
Hoothino Svhiip ditkára

avým v dobé riritatu luno Hyváte přípravo
vány o klid nnínl dubím nemocnými ilítkaml?
1'akltHno DlAtesl Ihnod o láhuv 'Mm Win
sloWa Sooinlriir Byrup" k dětskému vzrostu
uba Hodnota IhIio 1e neoffnltnlná Tpntn
ulehCf malému trplti-l- i vokamftlku přidržuj-
te so ho matky neuděláte ladnou chybu
Torno vylétl prnjera pravlilluje střeva aíalu-d-

předejde vutrové kolloe obmíkcujt) dá
nu %iniriiujt zanet a aonava oncerstvem a
ilu Celému tělu "Mm WInslow' Simtlln
Syrup" pro dětskou obměnu aufou má příjem-
nou chuť a Je dělán na pfralpls jednoho

a nojatarliho enského lékaře
a oíetrovatole ve rlpotoných Státech Je na
prodoj u vinen lékárníka naceléin světe Ce-
na dvacet pět oentl láhev Vídytádejte Jen
MHU WINHIOW 8 SOOTHINO SVRUP"

Standard Gattle Co

V AJIEH Ni:n
přijme do služeb svých více če-

ských rodia jež se vyznají v obdě-

lávání cukrovky za výhodných
podmínek Nabídky přijímá z

ochoty red "Pokroku Západu
Omaha Neb kdež zároveň" do- -

tane se žadatelům bližšího vy- -

světlení 42

♦

I Noví život !

vléváme do tila tím ze

vyčistíme a ožlvimo krev
tttlra Bcslllrae celou soustavu

+++++++++++++++++++

Severfiv

Krvečistitel
+♦+++++++++++♦♦+
tfm že účinkuje přinio na
krev rozmnožuje počat čer
vených télfsek čimž učini
krev bohatou a mocnou a do-

dává čilosti tělu imysli Slabé
a bledé dívky naleznou v něm

nejlepsl lek

Cena $100

tržní ZPíUvY

OMAHA dne S íenrnii

Kotna l t při kife gij bn

OjetltbUf 48c "

Brambory noyé 90@llCO "

Vejc ur cVrutré i3%o

Mialo i mieláren 22@83c 11b

Máílo íarm Dejlepií _„ ls@i9e "
Miilo furm tpatní ai dobří !6c "

Slepice 8c "
Kufata

Kachny
' 7c "

Kohouti 35c "

Krocani 8 @l!e "

80CTH OMAHA dna S derma

Voli peka! ti nejlepii il0O@7 85

KrtlTy 260&5IU

Jalorlce SleOO
Voli ke krmíril S@545
Pranata nejlfpil 7 10@730
PraanU proitrralni 7053715
Pranat farnlii lilii
0ce Mjlepií C7'@800
JebSuta 9&6Mj

CHICAOO dne 3 června
PSenlce lety otlmKa I ? k okamt
dodání 78&80bn

Píenlce I Sckami dodáni miic "

Koma i t ílulí "
62@8lc

"

Komat! bi!á "
fi) "

Oreaí S bílý " 43 Sic "

Orcaf 8 Ml " 42xa43ííc ''
Žito ííalo i k dodáni [8&58c

"

Ječmen k plr dfelom k dodáni 6QG74
Ječmen ke krmeni k dodáni

LnSní aemenoC 1 spmeno ten 176 "

Svineno bojínku 'timothy) 68 @8 85c "

Semeno jetelové 8 38 "

Živi dobytek:
Pěkní al nejlepl! rol! %"WWtl
llnbenl al k proatrcdnlm 1175(3675

Voli ka krmeni I15GQ523

Krávy llWao&O

Jalovice $250@6S

Telata 2 00®6O

Texaalt! krmení Toll 5 M 0640

Tcxaaiti Toll i pwtvin
Pračata tížká nejleplí ?30®74£

Praíaú lebki Tybraná '16 03737
PruaU brnbi # $701725
Ovce piku al k vybraným 55C@CU

Jhfiata„ 85253715

Jeblata západní tí2S@72r

— Předplácejte se na
Pokrok Západu wuze $1
ročué

tortny do hloubky ao stop
stavu bezvědomém dopraven byl
do ncmocmcckdež lékaři shledal
že má mladý turner zlomenou
a vyvrtnutou ruku a že krom

toho 1 jinak jest pohmožjěn
Chlapci daří se dosti dobře a

několika týdnech prý se uzdraví

Novinky z Plattsmouth

Dnes měl jsem to potěšení po
tfásti pravici panu V Burešovi

Omahy Byl v Plattsmouth í

úřední povinností A jako na
skok

Naladěn jsem pohřebně neb

právě jsem se vrátil z pohřbu
rt v a

„emrei na urigntovu nemoc pan
Fr WThite mladý 28letý nadějný
muž Pohřeb byl dojemný pro
vázelať rakev jeho kromě četných
přátel zesnulého též nevěsta jemu
zaslíbená jež oloupena byla
naději ve společný život nefípro
snou smrtí milého muže Trudno

Celý ten život náš zdá se býti u
tkán z jasných a temných vláken

soiva ze oaumrei veselý smích na
rtech již hluboká vráska u oka

počíná prozrazovat krutý bol Jak
krásné by bylo žít kdyby nebylo
bolu! Zahleděl jsem se ve vosko
vou tvář zemřelého přítele které
ho sem tak dobře znal a duší

mojí prochvěl nevyllčitelný bol

Tak mladý pln nadějí v život

milující a milován odešel zasta
viv dobré pochvalné mínění
sobě Kdo jej znal též iei ctil

Pro nedostatek času a chorobu
což budiž panu redaktorovi omlu
vou zastal jsem dlužen povinnou
zprávu o událostech znamenitého
města našeho a jeho obyvatel
Stalo se něco neobyčejného a jeli
kož to zasluhuje zmínku popíši
to podrobně
"Pan Václav Buchmeyer se o

ženil" Skutečně se oženil! Če-

kali jsme na to plných pět rokův
a přece jsme se dočkali Vzal on
sobe spanilomyslnou Růženku
Svobodovic dceru p J J Svobo

dy groceristy z Plattsmouth
vlastně z Brna Svatba byla od

začátku až Jo konce zdařilá Ježto
Vašíčka řadí mezi pohany nemohl
míti svatbu v chrámu Páně Dů

stojný pan íarář Bartík však ne-

věstě za zásluhy její o chrám Páně
chtěl se odvděčiti a sc-zd- je oa

faře u přítomnosti svědků načež

snoubenci přítomni byli mši sv

vřelým slovům důst p faráře Po

odbytých starostech svazku man-

želského nastalo hodové dopuště-
ní Stoly prohýbaly se pod tíhou
lahůdek a Žaludku tak žádoucích

potřeb Vtiptm neskrblil nikdo
a tak jsme statně ulehčili stolům

zalévajíce mastné i nemastné ty

vtipy (lahůdky) dobrým Donato-vý-

pivkem které kde komu roz-

proudilo v žilách krev Hostů

bylo jako mravenců a Američa-

nům nemálo se zamlouvala česká
svatba (a tuším) i to papání Po

odbytých hodech táhl celý svateb
ní monopol do Národní síně kde

při hudbě Jandovy kapely střásali
hodovníci požité krmí Činíce tak
místo pro večeři která zajisté v

ničem nezadala obědu Po večeři
nastal pravý karneval: tanec pří-pitk- y

zpěv vše bylo tak výborně
naladěno že Vašíček cítil se ne-

málo spokojeným a podobně spo-

kojena byla i jeho Růženka
Pivo teklo jako v pohádce a

dobré doutníky z dílny p Otty

Buchmeyera činily samy sobě čest
A tak jsme v tom kouři a dobré
náladě dočekali se rána a mnoho
nás odnášelo sobě jako pomněnku
na Vašíčka a Růženku kocovinu
monumentální A pak jsem měl

podávat zprávy!!!

íesime se na deisi zábavu a

rozhovor o závodech které dle
usnešení v minulé schůzi T J S

odbývati se budou 20 21 a 22

června V pátek večer bude uví
tání a schůze borců v sobotu zá

vody a večer laskavostí zábavné
ho odboru T J Sokol z Omahy
Behrána bude operetta 'U jezera''
nač se všichni neskonale těšíme
Vidím v závodech sokolských po-

třebnou nám Čechům vzájemnou
schůzku Ano vidím v nich ono

upřímné sdružení pookřáni v těch

milých českých slovech nelíčenou
zábavu vše vše co připomíná
mi minulý mladý bujarý život v

srdci matičky vlasti Sejdeme se

bychom se poznali bychom ve

vycítění neklamného zájmu o do-

bro národní věci si pohovořili

bychom opět pomohli zvednout v

již již rozpadávající se budovu

České apolečoosti Kéž se nám to p

zdařil Vzpomínám sobě dob za-

žitých v mladých letech ve Vídni

Mnohý as řekne: "Německá Ví-

deň" ale mýlí e kdo nezná Ví-de- fi

českou Bylo to v letech

76 77 a 78 v době kdy vídeň-

ští Češi pracovali s hrabětem Har-rache- m

v čele o postavení českých
škol (Komenského) Tehda vládl

ve Vídni nyní tak německé tak

— V sobotu v noci spáchal se

bevraždu John W Kunchey maji
tel Holland hotelu v Red Cloud

Kunchey byl kdysi šerilcm ve

Webster okresu Příčina pro kte

rou! se obísilncní známa

—- Ve středu odpoledne po

hfbena byla v Humboldt p( Tho

mas Maxwellová jež v noci na

pondílí v okamžitém návalu šílen

ství utopila se v řece Nemaha

Mrtvola její vylovena byla teprve
v úterý oJpoledne
— V Bcatrice požila ve středu

ráno 7Ďletá pf Anna Drewová

omylem čajovou lžičku omčje

Život její visí na nitce Poživ

prudký jed ten upadla v bezvědo-

mí a lékaři pochybují velice O její
uzdravení

— Ve Schuyler odbýván byl

předminulé úterý večer sBatek p

Otty Otradovskčho se sl Alžbětou

Hořejší v dome rodičů ženicho-

vých Soudce Wells oddal snou-

bence Sokolu Orradovskému i

spanilé Žince jeho blahopřejeme!

— Ze všech skoro mest a mě-

steček státu našeho došly zprávy
o důstojné oslavě" dne zdobení
hrobu V mnohých místech byly
v pátek obchody zavřeny a s domu

vlály četné prapory V Lincoln

byl odhalen pomník Velké Armá-

dy zbudovaný před několika tý

dny lincolnskými vysloužilci

— Zámožní farmeři usazení
kolem Benedict odbývali v sobotu
schůzi za účelem sorganisováaí
Farmers Independent Elevator
Co V několika minutách sehná-

no bylo Ji 500 na stavbu elevato-r- ů

Prvý elevator zbudován bude
touto společností v Benedict Tří

členný výbor má se starati o se

brání dalších peněz

— Bývalý spolkový senátor
Allen prohlásil se ve prospěch
jmenování W J Bryana za gu
vernéra itátu Nebrasky Bryan
sice oznámil že není a nehodlá

být čekaocem pro úřad ten avšak

Allen douíá že se dá Bryan

přijetí nominace pohnouti jestliže
demokraté 1 populisté prohlásí se

pro něj ve státní konvenci jež od

bývána bude v Grand Island

— V pátek zničena byla požá
rem SKOini budova nalézající se

západně od Cushing Minulý rok
veden byl mezi občany prudký
spor o přestěhování ikolní budovy
do městečka avšak strana kteráž

přestěhování tomu nepřála zvítězí
la Letos měl býti zápas ten ob

noven a má se za to že někdo

Školu zapálil aby odstranil příči-

nu sporu toho

— V Ashland postřelen byl v

pátek odpoledne městským maršá-

lem Corwinem Richard Jackson

Týž s bratrem svým Johnem uči-

nil útok na maršála Corwina a po-

licistu Wm Ayerse v zadní mís-

tnosti restaurantu Johna Race-- a a

oba mužové zákona sraženi byli k

zemi Na to Corwin vytáhl re-

volver a střelil Richarda Jacksona
do levé strany krku Bratří

Jacksonové byli notně opilí

— V Plattsmouth přepadli v

pátek Jack Currey a John Brunt

výrostci to asi i81etí Roy
v železničním voze na

nádraží Missouri Pacific dráhy a

oloupivše jej o klobouk vestu

břitvu a $1 přivázali jej k vozu a

odešli do města Delaaeymu po-

dařilo se konečně sprostiti se

vazby a pospíšiv do města nalezl
mladé lupiče pochutnávající si na

tučném obědě Byli donuceni

vrátití Delaneymu odcizené věci a

soudce odkázal je k distriktnímu
soudu Delaney zadržen byl jako
svědek

'— V pátek v 7 hodin ráno

setkal se William Knight na 10 a

O ul v Lincoln s rozvedenou svou

manželkou a vyměniv s ní několik
slov vrhl se na ni a bodl ji nožem
do obličeje Zraněná žena klesla
na chodník a jedině včasnému
zakročení policisty má co děkova-t- i

Že vyvázla Životem Knight
po několik let žárlil velice na

manželku svou a žárlivost tato
vedla konečně k rozvodu Před

pěti lety postřelil Knight v

jistého muže o němž se

domníval Že ho oloupil o lásku
maaželčinu Soudce Cosgrove od-

kázal Knighta k distriktnímu sou-

du pod zárukou 1 1000
— Ve Fremont přišel v sobotu

odpoledne k vážnému zranění i$t-t- ý

synek D Gannona Týž s ně-

kolika ještě soudruhy zřídil na

stroměve výši 20 stop platformu
a ještě výše umístěna byla visutá

hrazda Jeden z chlapců houpal
se na hrazdě a John: Gnnon na-

lézající se' na platformě'
'
bavil

dole shromážděné publikum tím

Že občas se vymrštil do výše a

houpajícího so soudruha zachytil
buď za nohy neb kolem pásu Ně-

kolikrát se mu to zdařilo avšak

bylo účelu Národního divadla Mě

li jsme ve Vídni tehdy 24 české

spolky a všechny činily se seč mo

hly Nosili jsme čamary slovan
ské klobouky a na nápnence n

červené bílé a modré stuze od

znaky spolkové Pamatuji se ja
vyslaná deputace od českých spol
ků nesla profesorovi Semberovi
zlatou tabatěrku k jeho narozeni
nám a za krátký čas na to když
prohlásil Že rukopis kralodvorský
a zelenohorský jest padělek Han
kův tu nelenili akademikové čeští

pomocí českých dělníků uspořádá
ti mu kočičinu kterou mnohý
kadenuk odnesl propuštěním z ú

stavu a mnohý dělník trčením
mřížemi Soudím že ta nynější
mládež pozbývá veškeré jarosti
Není v ní ten Čilý duch jenž ne
dal nám ani spati není v nich ta
láska k Thalii "Sport" zabíjí
vše co činí českou společnost tak
vábnou

vzpomínkou na to miam zapo
minám že nudím milé čtenáře

čtenářky Jenom tolik prosím
kdo příležitost má a může české

společnosti pomoci ku povznese'
ní nechť tak učiní Činí tak

lásky ku památce rodné vlasti!

Zpravodaj

Novinky z Linwood

V úterý ráno dne 27 května)
dokonal svou pozemskou pouť
jeden z nejstarších osadníků pan
Fr Kavan bydlící v Saunders
okresu od Linwood asi míle

východně Pan Kavan byl otec pí
Nováčkové a pí Vlnové z Omahy
Zemřel ve stáří 79 roků Pohřeb
odbýval se na Killiánův hřbitov
za velkého účastenství přátel
znamyen ve čtvrtek Budiž mu

země lehkou! Truchlícím pozůsta
lým platí naše nejhlubŠÍ soustrasť

Samé smutné novinky musím

psát tento týden Ve čtvrtek dne

29 května zemřel synácetc pVác
Blatného v Bruno a pohřben byl
na Národní hřbitov blíže Bruno
neděli dopoledne za velikého úča
stenství přátel a známých Toto

jest už třetí dítko co manželé
Blatní pochovali a proto jest to

pro ně tím bolestnější Přijměte
naši srdečnou soustrasť ve vašem

zármutku!

Řezníka zde už máme Jak se

mu tu bude dlouho líbit těžko
říci

Vel pán Pokorný o jehož
onemocnění jsme zprávu přinesli
odejel v úterý min týdne do Oma

hy by tam vyhledal pomoci lékař
ké Než tam však dojel udělalo
se mu lépe a on druhého dne k

velké radosti všech osadníků se

vrátil úplně zdráv až na to že

byl drobet sláb Přejeme mu ze

srdce že se to obrátilo k lepšímu

Paní Nováěková z Omahy
dlela zde několik dní min týdne
tentokráte však za smutným povo-
láním aby totiž doprovodila k

poslednímu odpočinku svého dra-

hého otce Jak nám pí Nováčková
sdělila byl pohřeb tento už třetím

třech měsících v jejich příbu
zenstvu — Nejdříve zemřela její
sestra pí Šabatková potom dcera

jej sestry paní Vanousové a nyní
otec Přáli bychom jim ze srdce

by už na tomto bylo dost a obrá
tilo se to na stránku veselejší
Ostatně nebudeme se tomu pranic
ivit když uslyšíme o nějaké ve

selce z jejich kruhu

Schuylerský most jest zase

opraven tak že se může po něm

jezdit pokud s něho opít někdo
nespadne do řeky

NezapomeíSteže už v pondělí
dne 9 června bude se odbývat
velká taneční zábava u Bartoše
O dobré likéry a doutníky se po-

stará F Bartoš a o něco k za-

kousnutí jeho manželka Přijdou-l- i

šichoi bude to hezké Kapel-
ník J H Černý objednal dudy (a
do té doby bude je zde mít) a

ujišťuje nás Že nám zahraje pra-

vou dudáckou: "Nic nám tak

jak ten dřevák dřevák
jak ten dřevák u nás 1"

Den čtvrtého července bude
oslaven důstojným spůsobem v

Linwood Ve čtvrtek večer odbý-
vali obchodníci zdejší za tím úče-

lem schůzi a byl zvolen pčtičlenný
výbor který má sestavit příhodný
program jejž vám sdělím příště
Tak nezapomefite na 4 července
Linwood

"Judge" J II Černý oddal
Josefa Bobka se slečnou Kat

Kohoutovou dne 20 května Ten-

to byl už dvacátým párkem co p
Černý oddal za své hodnosti soud- -

couské Joáefe 'Josef tý fežtotíoi
máš moc na svědomí!

Malé nedorozumění (neb snad
svévolnost [?]) přihodilo se Fr
Bartošovi min sobotu Koupil si
nové střevíce a jak vám je známo
na jednu nohu napadá a proto

A
IÍHA V

se

a

va

l OMAHA SANITA RIUM

Oznámení úmrtí

í

I)

ob o k a

KLEIN
importér a velkoolícliodEífc:

5

Zvláštnís

pozornost sc věnujem
objednávkám

v lahvích
a plucarech

a N

maha Sanitarium
Soukromí Ccok ý léčební Uti a nemocnice

Soukromý ťistav kde naleznou nemocní
krajané trpící chronickými nemocemi poho-
dlné domácí zaopatření a ošetření Přijímají

nemocní trpící revmatlsmein souchotěmi
nemocemi žaludku střev grdce očí uši krku
nosu chudokrevností ženské ne moce neri

vové nemoce atd
Úňtav má zařízení k léčení pomocí přiroze-

ných prostredkň Jako Jest voda ve viecn
způsobech elektřina masáž X paprsky atd
Kuchyně Česká Příjemné pokojíky pro ne-

mocné £e se cítí Jako doma Dotazy % venko
se ochotnč zodpovídají

Nemocni z města mohou docházet! každí
ráno do ústavu k léčení Tel A W

Dr K n BREIER řídící lékař

Úřadovna ▼ Brown Block 408 Tel 2825

$58 North 2jth Ave Omaha Neb

a díkůvzdání!

dcery

I

—ay —- -y

C H KUBÁT
tkulený lenkf

práTník a veřejní notář -

Plsdrna: Barker Block roh 5 ♦

Farnam Číslo pokoje íS

S hlubokým žtiletu a zármutkem oznamujeme všem přátelům a

žnímým že neúprosná smrt vyrvala ním naSeho milenélio otce

FRANTIŠKA KAVAM

Milený náš zesnulý narodil se ve Vlainkách okres Budčjorice na
Moravř roku 1823 zemřel dne 27 května r 1902 a pohřben byl dne 39

kvítna za velkého íčastenství přátel a známých na Národní hřbitov
Na5e srdečné díky nechť přijme pan Vyhlídal za vedení modliteb a

zpřvu dále dčkujeme za krásné kvřtiny paní V Nováčkové a pant
Vlnové z Omahy Dále nechť přijmou naše srdečné díky víichni ti již
v tak hojném počtu pohřbu našeho wilého otce se súčastnili a nás v
našem zármutku potčáiti sc snažili Voláme ještS jednou díky leml

Frank Jan Filip Jakub synové

Anna Stanislav FrantiSka Vaňous

Viktorie Nováček a Marie Vlna 1

V Linwood dne 2 června 1903

i

Oznámení úmrtí a díkůvzdání!
V hlubokém zármutku oznamujeme vScm přátelům a známým že

byl vyrván neúprosnou tmrtí z náručí našeho náš miloyaný synáček

Adolfek Blatný
Nezapomenutelný núš miláček narodil se dne 14 února 1901 Po-

hřben byl za velkého účastenství přátel a známých dne 1 června na
Národní hřbitov blíže Bruno Nechť přijmou naše ncjvřelejSÍ díky
všichni dárcové krásných kvčtin a věnců Dálo platí naše srdečné díky
p V Proškovcovi a p F Bartošovi za dojemné řeči v domě smutku a na

hřbitoyS Pak nechC přijme díky naše táta Blatný za vedení modliteb a

páni zptSváci za přednesení krásných písní Též nesmíme opomenout
vzdáti srdečné díky všem těm přátelům kteří po dobu nemocí naáeho
miláčka nám nápomocni byli a dále dčkujeme za tak velké účastenství

při pohřbu Buďte ujistčni přátelé drazí že vaše láska k nám nevymi-
zí nám ni kdy e paměti Konečné nechť přijmou naše díky družičky a
mládenci za doprovozeni našeho miláčka k poslednímu odpočinku

VÁCLAV A MAFIE BLATNÝ rodiče
Anton bratr a Anežka scslru

V Bruno Neb dlie 2 června 1903

Wcílowlýclin-vos- t

hluchota bučení t uších v krátkém
řase jistě a trvanlivě odstraněny
Pouze malé výlohy Piíte Ihned
lloiíme též nejtvrdoši jnřjší a zasta-- -

rxlé případy Jediný-úat- v tébež
druhu v Americe 41r

t:~:± SL Si ti

mrt mimi -- ♦-


