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Si
li bez vlech obtíží zrovna nipro
ti ale poněvadž byli zvyklí ni výkrajana p J V Zerzana Také

p Špinďlrr obdržel jménem zmí 1 Anton Bílek 1236 jt2 13 ul0mahB tVj

lího miatri houslí čukili ovlem

mimi Kociia nepřijel 1'áoové
Mik Konický Burel Hlenoví

uvtticfho výboru n rozhodli 1

pojedou vtácnému hosti oipro'i
do Frtmont kdyl jim ila di ná-

draží Union bylo idělenol vlak

přijíždějící od Denver jest o pit
hodin apozděn rozelli s Krátce

na to ve 3:15 přihnal i od ti
padu rychlovlak 1 nlho vystou

pil — Kocian a Špindier Pan

Vine Dobrovský majitel hotelu

Praguekterýž náhodou na nádraží
e nalézal uvědomil o tom pana

něných ipolko ikvostoou kytici

tečný ležák Mctíův a v neděli byli
nuceni hisiti lízefi svou ležákem

jiným rozbolela je v pondělí
hrozně hlaví 1 tu teprve přilli k

poznání le by vlaitoě p Broitch

červených a bílých rflií rovněž ie
stuhami bílou a červenou a opatře Zcola zvláštní výprodejnou patřičným věnováním a i alč

Geyerovi dostalo ae od výboru

šatstva uskvostné kytice Dále obdržel Ko

HA¥JDEN'sciao od rodiny Burelový krámy
koilk fialek a konvalinek ie stu

Mika a tento ihned telefonicky hou a nápisem od rodiny Hoff
počal aháněti ostatní členy uvita Spolehli obrkd

Výprodej latstva iež zailmati bud kaMího k
manové kytici uvitou z červených

clho výboru Než dovolal te pouze

zasluhoval za své palovské nápa
dy "alulnou odměnu" Doufejme
la se mu jt jednou doitanel

JAXA ASPOL
teltí pohrobolci a balzamovači

v ČIs 1133 již 13 ul

Krsjaoé již by potřebovali slu-

žeb jejich nechť jen a plnou dů-

věrou na ně se obrátí neboť do-

savadní činnost jejich přesvědčila
každého že nikde lép a tak vzor-

ně ža zvláltě mírné ceny obilou- -

a bílých karafiáta se stuhou a ná
p V Burele jeni apolu a nim

pisem od p Rosického kytici
Víechno naíe nové jarní Šatstvo jeiť nyní hotovo k přehlídce
Hiydenové jiou jediní iednitelé V Omize kteří orodávaif nroaliiKdoprovodil pp Kociana a Špi růží "American Beauties"od Těl

kamí za 11 S & M ruině hotovené šityled Sokol v Omaha kytici c růží

Nyní jest doba k nakupování

Jarního šatstva
dlera do Paxtoa hotelu

nedlouho dostavil se í p
Večer ztrávil Kocian

a karafiátůRosický
v přítel Po koncertu byl Kocian milýmmanželůakém kroužku v obydlí hostem rodiny Ed Rosewatera

Burešových kteříž na počest jeh
žen býti nemůže Jsou připriveoi
na zavolání ve dne i v aocikdež v kruhu přátelském bavil se

srdečně a nenucené až do půloociuspořádali malou hostinu na níž

le podíleli ještě pp Fr Špindier
Tel 1983 3 1 xtí

Nové jarní zásoby jsou zde " f'ady jon prporulfoy
Oděv jest zrovna zde na ata různých mod z nichž
můžete si vybrali

Z krajanů podíleli se na přátela Fr Zák p Edward Rosewater — Velmi pěkně a pohodlně za
ském tomto večírku pouze paní

řízený hostinec vlistní BKATftíjeho choť dcera p Hoffman

1300 mužských velmi pěkných obleků za
cenu jež nikdy neměla sokyoě v dějinách oděv-
ních výprodeji Tyto obleky jsou vesměs zboto-Vfcb- y

z nejnovějŠIch látek a střih í fjpriva vyrov-ni- jí

ae tím nejlepllm Míjí ceny iŽ In 50
nit zvláítnl výprodrjní cena peuze

$760
Mužské obleky z celovlněnýcb černých vor-led-

pěkných cheviotů modrých lergeů a ki(-mlr- ů

teíkovinch jedné barvy a pruhovaných
všechny a podifvkou t nejlcpiího sere oejleplí
podSlvkou v rukávech a veakrze dobře dělané
cena % 6 50 niSe zcela zvláStní výprodejoí cena

A Kalinová p Vác Burel s chotí
JOHÁNKOVÉ včíi ia6o— rohBHavelock a jeho choť pf M

a aleč dcerou a manželé Hofíma
14 a William Krijaoé neměliLetovská pl Kat Velechovaká novi z Havelock

pisatel tohoto referátu za tr Včera v 7:i ráno dostavili se $10

$25
do hotelu Paxton p Burel a rodi

Ctny vždy ncJiif&Aí
Navltivte nál oděvií odbor a vizte naSe lviháďé
nové jarní mody Nezáleží na tom přejete-l- i si kou-

pili čili nic my bychom byli jen rádi abyste ae na

3ě podívalj ZvlaStnl ceny od

Jarní střevíce

dcčnčbo a rozmarného rozhovoru

plynul čas tak rychle že dříve než
nou p Hoffman 1 chotí a do I

by opomenout navltívit tento ho-

stinec neboť zde budou vždy
vzorně obslouženi Johánkové

míjí stále na Čepu čerstvý výtečný
ležák z Krugova pivovaru ty nej-lep- lí

kořalky vína a výborné

se hosté nadáli přiblížila se půl Mik a E Čermák aby doprovodili
noc — hodina rozchodu V nedělí vzácné hosty na nádraží Union
byl Kocian hostem manžela Ro

11tam se a nimi rozloučili V 7:35
sickýcb Účastníky skvělé hostiny $1000odjel Kocian a uměleckou společ

doutníky Též i chutný zákusek

jest vždy připraven 3 1 xtfté byh jeltě pp Fr Spiodler nojtf po dráze Illinois Ciatral do Nejmódněji lemované a trvanlivé dámské i mužské střevíce

Nejvkuinějií tvíry a kůž—nejlep&f jakost „ --mFr AU členové uvítacího výboru — Máte-l- i cestu do města aMinneipolis kdež dnea večer
Mužské zvláltě módní obleky t krásných che-

viotů kašmírů worstedů a pěkných worstedů a
tkotskéch Suken ícdnol arevnírh nrnhnuan--

jste li znaveni zastavte ae v elekoncertuje — Blahopřání krajanůpp Mik a Burel a dámy pl
Kalinová a pl Nellíe Svobodovi

Vystavujeme zvláltě pěkný druh nových jarních
střevíců za SI 98omažských provází velikého mi gantně zařízeném hostinci krajana

Johna M Fixy čís 1310 Dodgekonečně pl M Burelová se slč stra houslí na vlecb cestách jeho
ul kdež se budete moci posilnili

V pondělí o 10:4] hod
dcerou Na večer pak navítlvili

pp Kocian Špindier zábavu
Pěveckého odboru Tři Jed Sokol

vkuaně tečkovaných vlechny a ručně vycpávanýmí rameny vlasová
látka v prsou— čímž podržují avflj tvsr ručně zapollvané límce
1 podMvkou t nejleplího aerge Padnou dokonale žádný z těchto
obleků nemá méně ceny než J1800 až til 50 mle zceli zvláítní
výprodejní cena pouze

$1600

noci vznikl z neznámé dosud pří
Výborným Lempovým ležákem
aneb nejlepllmi likéry víny a vů-

bec vifna Čím vám v hostinci prvéčiny požár v ikladiltinalézijfcím▼ Sokolovně kdež se jim dostalo
ae v čtvrtém poschodí Birker hookázalého a srdečného uvítáni třídy může býti poslouženo Též
telu os rohu 13 a Joneiul Oheflčetně shromážděným obecenstvem pravé irnp plzeňské je atále na čepu
byl spozorováo nejprve A B

Když pan Rosický několika nad Navltívíte li jednou Johna M Fixu Mimořádný TprodeJ chlapeckých u détHkých obleků

Největlí oděvní hodnota kdykoliv nabídnutá I Iivdennvl maií
Tonholmem a S A Hanooemleoými slovy představil abro buďte ujiltěni že podruhé jinam

mážděnému množství oba věhlasné nepůjdete Zvláltě krajané t venkteříž obývali světnici zrovna oa

proti skladilti Tito učinili po oejvětil výběr chlapeckého a dětského farního iatitva kdvknliu
krajany poděkoval Kocian kraja kova do Omahy zavítivlí budou

vždy u Johna vzorně a svědomitě

Oznámení úmrtí a díkůvzdání!
' 'I" ———
Hlubokým Kalem sklizeni oznamujeme v lem pfítrHtm svm a

známem truchlivou zv#ť le nnke milovaná matka tchýní a bablfka

JVliirlí ]lriMlllívíi
v lobotu dne 14 bfezna ve 2 '4 h1 txp f krátké nemoci odebral
m na fnti a t pondřlf dojNiledne za hojného úaatenutvl fátel a
miniích pohřticna byla na katolickém hfbitovi v Hmith Umare
Draha getmilá narodila ae frfed Ui lirty va Venelí kra I Tátmr v Če-

chách a před 7 tety pfíathovala ae do Amerik a uaadita ae v Omane '

MoZrio-1- poněkud zmírnit) tilulxikf níi bol nad límrlím vroucni
milovaní' matky tchýní tiHljlfky byl to Kajlaté vzácný projev pří-
zné a přátelutvl tak okíiiile drahé utnfnj jakož I ona
upřímná iWť přátel známých ktcřlí v Uíkt dol onénáa puiHi- -

Omne vyitiveoý na odiv Vlechny nale těžké a prostředně těžképlach a ihned povoláni hasičiDflm svým za vřelé přijetí dal
Vfezi hotty jichž ae v hotelu na obleky a nyní vyprodáván za polovici jich pravidelné cenyjim na srozuměnou že se a nimi obslouženi 31 xtf
lézalo kolem 150 nastal hroznýjeitě shledá Sokolky slečny On PotUrnl objednávky rychle a žádií vyřizujízmatek avlak náhodou nestalo sedráčkova Miřácká podaly vzáe
žádné vážnější neltěstL Georgenému hosti skvostnou kytici načež
llarr zaměstnaný jako vozka HAYDEN BROS 16 a Dodga ul„ Omaha

f 3 00 ladění piana f 130
PERFIELD PIANO CO

Pokoj 7 Die Bldg
Přízemí

Tel 701 Omaba Neb

— Krajané pozorl Známý a

Kocian a Špindier průvodci
vými usedli na vybražená jim

F Pusch Transfer Co a elektrik
tl ae anaxiliOrphea II C Lutzenbergersedadla a setrvali v aloi al do vyčer Máme a mílou pfjvlnnoat vzdáli nejvřelejiil díky vlp Vránkoyí- -

přemoženi byli aica kouřem alepáni programu Pak odebrali ae za radu yypravrnl uohrim dle olfadů církevních llchí al (irmia
lékař přivedl ja za nedlouho k vě Kunoví J 1'řihylovínialka vMyčky viííil IMIe dkuíemi pp Jještě na chvíli do spolkové sině oblíbený hostinec na 13té ulici

vedl "Creightonova Orpheum"
vlastněný dřív známým Rudy

J Vránovi za aftfitlirT hejnottovl ř VKkovi Jind Vávrovi adomí K vážnémj úrazu nepřiielnačež odjeli milí hosté do Paxton
klprou rakvi prokázali THnílrfí vřelé díky nnSedrah zetnulé přinikdo Hasičům podařilo s za al Marii Hvařinové ct Táboru Nebraaakáplf 'fkhé pt IVtrové Dewcy & Slone Furniturc Co

1116-111-7 Farnam ulico

Havelkou vlastní krajan neméně
hotelu V pondělí až do 4 bod

odpolední věnoval aa Kocian stu Lípa { ÍH3 WOW a vícm zamAvtuancum u firmy lhoa Kiloatnrknedlouho uhasiti požár jenž po
oblíbený Louia Máchal dlouhcIkodil budovu v obnosu as 1 2 000diu Pak milým druhem avým

Spindlerem odebrali se v průvodu
několik hostů a zaměstnanců

připravil o velkeré latttvo '"
tý sklepník v mfitě samém Ilité
zijiité Ž přesvědčí ie že obslu-

ha it něho jest ta oejleplí nnboť

každý 1 usměvavou tváří odchází

pí A Kalioové pí V M Hoří

Mbytok za nízké cenymanové pp Burele a Hoffmana - Jarní prázdniny žactva na
do budovy Omaha Bee kdež ja p

IkKA aa akvontnl květinové dary J' JI nwr na rakev přineall
ZvUltní díky vzdávají ponbatall pp Thoa Kllpatrii k Hjxil )nUti
1 Mra Kilpalrickoré za vřelou aountraat kterou nám v nritinerném
{alu naáen projevili Taktéí platí dík náá "Prudential Ufe lnmi-ranc- e

Co p řádri rychlé vyplaceni pojiatky Hrdciíné naáe díky
yyloviirn iél pí Dalíové a pí za přilťlnkou obuluhu
na(( alařiké malky tchýní a bubáky Jakol I viem tím ktrříl po
faa její nertioiii nám pomiť avou přínpíll Koneční nechť přijmou
díky nato víichní kdo! v tak hojném (tu pohřbu ae anantnili

Jeátí jednou vřelé díky váťml Truchlící poztiatalO
Antonín átatíj Václav aynové—Marie Anna frantiíka jich

nutíťclky - llfn AnWn Hndolř Kduard Kudolf Kú2cna
iCduard Kateřina Hedvika vtiin l

OMANAJI blatná IVO

Liciný nábvtek nen( vlAaEd Koaewater provedl celým roz
vltěvujíclho veřejné Ikoly započ
nou v pátek dne 37 března a po
trvají až do pondělí dne 6 dubna

odtud apokojen Řízné pivko stá-

le bi lepu a což ty doutníky a

líkěfý ' ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeflaké a chutný zákusek

II líni -sáhlým závodem
"

Konctrt Kíílanův —
jano jiz vicekrate tm i v

V pondělí večer koncertoval tobotu Včr Uipofádali opětně tile na ruce Přátelé a známí

é " J
ipitoý aoeblpatně zpricoviný
neboť my máme úplný výběr
liciného nábytku kterýž j
krásna zpracovaný a dobře

a vydrží tak dlouho
jako nábytek nejnákladněji!

Dubové garnitury do ložnic

hody chvatně známí majitelé hoKocian v Boydovi divadle Ač zajíitř 2 zastaví a u něho "na

jédrn" kdykoliv na cestě do mž- -počasí bylo velice drsné aello ae ipooy "u snupce pp ťrinei a

PpíVávra na počest krajanů jichlpřece tolik obecenstva Že kromě lita kolem místnosti jeho ae ubíra

SETtentokrát značné množství doněkolika loží celý dflm byl vypro li budou tí
— V neděli v noci zatčeni byli

dán Jest to v Omaze úkaz velice

vzácný a proto mladistvý umělec
(j kusy) ae zrcadly
z íranc akla pommim yina majmi hostince v £

Omahy zavítalo Expert v oboru
toni již proslavený totiž "Č4lí"
připravil "něco'' zvláštního a

není tudíž divu že při tak výteč
česky může být j opravdu hrdým III lev 16 ul a jeltě čtyři jiní Dubové kredence velkým zr--xr mlže alavoá pověat jeho přivábila do ob&sné na udání prý Enocha Bn

najvráinrfho v Ptxton bločkudivadla tak obrovské shromáždění cadlem t francouz-
ského skla za

ném zákusku pivko dobři chutna-

lo TéŽ í orchestr účinkující proZnačné procento obecenstva tvo Bemoa zilel li do zmíněného ho

M "Wollstein &Co
prodá vám gallon

dobrého claretu "íís! 'za 65c

ťfioeité vlastní tvůj plucar a bude vás atátl pouze 6oc

'

WOLLSTEIN & CO INK
622-62- 4 jižní 13 ulM Omaha Neb

obveselení přítomných kostí byl stinci a v pokoji nad hostincem zařili tic Čechové domácí i přespol
ní avlak daleká větlina jeho se

ftávala z Američanů Kocian ob'
jednoho člena aesílen Hra hrál sí pokra Štěstí mu nesloužilo

když prohrál I13 napadlo hožtéto kapely velice byla obdivována
zvláltě hosty t venkovajeviv se na jevišti uvítán byl ho 'spoluhráči asi notné tulili

bouřlivým a dlouhotrvajícím po

Dubové latnlk a francouzským zrcadlem aixto
py $1900

Kombinované skříni na knihy dubová výprava aia a
a okrasným zrcadlem za Jvl-- J

[III

Zvlátté dobrá hodnot ye váech driirfch nábytku-- al k nejleptlmu—
hotoveného za nejniít! moíriě ceny

DEWEY & STONE FURNITURE CO
Jedna na 1115-111- 7 Furmnn ul Jasný poíct- -

— Tržnic oa Capítol ave bud Prozradil to policii a tato hnízdě
tleikem Jakmile ala po krátké prý dohotovena kolem 15 dubna čko vybriía (

předehře páně Špindlerově jenž Tak a vyjádřil stavební inspektor '

Upozorněni!Kociana na pianě doprovázel do Carter Zelináři a ovocnáři jsou
4 i Čliirodičovéktří hodlají dílkytekl a smyčcem strun rozhostilo ž netrpěliví ježto ae těší as

aa v cilé budově hluboké ticho tvé do Ceaké Svobodomyslné Iko- -dobrý obchod v nové tržnici PíAKretsclimerNKP(Jt0Posluchači dechem utajeným ly v Omaz posilni Jtou tímto
kil ttifcHA aijT _"naslouchali zbožni mistrné bře H6 likéryI VW" ivnTunvyWmladistvého umělec jenž odulev

zdvořile jádáoiby přivedli je k té-pii-

bu£vo v neděli 39 březni
ráno anefe nejpozději v aobotu 4

IIEE HLDU 80 procent utetMlt tt píoŽenl cewlz IIKKIILIKi
Hodnotí jakou nabízím jtt WrnAt k naurřenf

Mám lilavnl (klad vaaeb neJlepMch
nělýra přednesem obtížné skladby PAIN EXPELLER

1 dubna pdpoledoe Pilky později iotiii pitná pouta si wVruu MKtn Hai ké MMtr MvliiL

I přihlášené nebudou přijmuty po
IP oěvidž M tím zbytečně ostatní

i 4

Biifcijlika a vyrabltolfca ěetké

kařeaaé a kllaaé iaU
iltfti Hrnky)

Od ro di vyráb'ué autl laoti dnea
ebvalaé zaámy (oclýcb Hpof HiáUirh

Ida krajan byilll to pro avou nepře-
konatelnou lVlvont To (lakazujl ata

poebraloýcb doevědlení odporučeni
]k v ttopech tak v soukromých dopi-tec-

O mttlml lml vy(in kKý et
dub bi Wla K rabi ka tito zvláitnl maati
i uniífi aU)( SOn Na venk caaýlaf aa

poáiii nejméoé dvékrabWky ta II 1U

Liopittiai pro naat ni ailreau 8Jz3o

A Kretscimer 1940 8 16 SL Omaba

žáci v proipěcbu zdržují Skolí110 CASf 12 V ST

VfWYorfuá7í9a

Weber

Stery & dark
Hamptoa
Wbeelock

Cříliian ť'i
a ukončila právě I čtvrtletí a druhé

♦ vak jvn vovúicr zahájí f dubna
zi Sbor Záatupců t S ŠPAIN tXPtLLUtU a vyzUA jVho

úřmnoo ktt rit Ivédaef v( vyd Keller! aaejbolnfjl rítohený obf hod
vaji neacíslna doavédíenl pinů itrOnl aa celém západé bez odporu

B]vybraneilcb sáaob IlkérA Žádný
Jiný obchod llbovloanil Bmá ani polo-
vici oaáicb záaob

Tl kdottovtdí rahou vám Hel i
aa likéry vlna pusta aillvky ald vnbae
na vie yroheoé bil doma neb v cizině
)eat mláta u Mez Dlutllling Co j '

křalky
Jtme Jednately pro Wllaon Rya liun-te- r

Ky a Baofatvi Jiných itejni pro
alulýcb

Týboraá vína
Jam éodavately proalulýcb Repaold'

Del ťrado a Kacapernona vln J v
avrrbované sejlepálcb aladkých a atol-fc-

vln v trhu Potfabujeta li néeo
tohoto ex!boru dostanat u oáa '

CACKLEY BROS
f íboraá visa % atolat Ukry

Naproti postě - Tel 1148
Jednatelé pro proslulou Huntorovou

aamotitaoa

Vjhodné iptdtky

LDdwlu

Scblller

JdIIdb BiaeriCo
Farranl viraaay
Barkbxff

Varbaay' i fíiťi-- '
lani'

'i — —

Stará pian

a varhany

'li vymlnl

TELEPH05B 701

BEE BLDU

"Concirto O major ' od Pigini-oi'Wilbelmjh- o

rázem uchvátil --

Ikeré obecenstvo' Když pak do-

zněl poslední im probrali se

teprve posluchači re svého okouz-

lení a divadlem rozbouřil ie sá-

dlený potiek jenž nenatal dokud

mladistvý virtuos neodhodlal se k

přednesu některé dallí akladby
To opakovalo po každém ífsle

programu í po každém přídavku
Na nás Cechy působilo zajisté
nejúčinněji porleďnf číslo progra-

mu "Fantaiii Bohéme" od Šev-

číka Zachovám dlouho a dlouho
ardcích nalích tento vřelý po-

zdrav g dálné vlasti rodoézaslaný
nám velikým učitelem alavoýcb

AAUAAAAUUAAátáAtttAthíi ivůi k timktM chválí fonte
: 1 l

vlastni

AIX)ISIE ZELEKÁ
V t 1314 William al„ Omaha

V obchod! tomto aalezaoa lail čaaké
borxyyliky vidy nijaký "barrain"
ZvMáU lit en ae tft jaral' apodalho

javiait:a
Miawr alle

malíi-- a leplé pokojů

JVtmrnfl vydáni

jrávMvaái

i 7 v přiwatí
v leví l ♦larator- '-
BEE BLDU

rádla vilíkých láek ba iaiy kotil
rtvtt a I aanaldete nikde lepil vetálVtn)aM1kll Eaelanata bllliené plaai

Períleld Piano CoKnjaay alMtuuZt rioralrfbtr Jakn (rl Zaleaé která poafvadt
prodává tak lavoé aahýri de od daa

Lámal
ta

w — w ~ ~
víUf obliby aetaa Beal krajany ala I

Jlaoaárodovci tlxil


