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— Krajan o% J Malý klerýl

nedávno pootavil sob nové obydlí
na jiho výtb rohu 14 a {) ul

jest nyní připraven polouliti kaž-

dému kdo by jeho služeb potře-
boval Pan Malý jrst vilejným
notářem a pojišťujícím jednatelem
Mimo to obstarává tél objednávky
na ahlí Vedlo toho prodává tabák
ke kouření tflupavý i Ivýkavý
výborné doutníky pro dítky vše-

cky možné tk"ln( potřeby vlcho
druhu chutné pečivo cukrovinky
atd Jdete-l- i kolem neopomeňte
se v obchodu tom zastavili neboť
budete vždy vítáni o ochotně ob-

slouženi 38—

— V pondělní večerní schůzi
městské rady podal licenční výbor
příznivou zprávu o 33 žádostech
o povolení hostinské a městskému
klerkovi nařízeno aby žadatelům

vydal ihned povolení jakmile slož!

poplatek $1000 v úřadovně měst-

ského pokladník Hostinské

povoleny též John
A Bartoňovi č 102 sev Q ul a

James Kotěrovi Č 101 sev 30 ul

— V kratičkém zasedání Školní

rady v pondělí večer usneseno

aby zahájeno bylo v obecných
školách vyučování v příštím pod-

zimním běhu v úterý dne 1 září

— Jak doslýcháme vydařil se

bazár pořádaný Těl Jed Sokol a
řádem Hvězda Svobody číslo 43

ZČBJ ve prospěch stavby české
síně v South Omaze nad očeká-

vání skvěle Čistý výnos jest prý

viimuM wi wmri nikl i nutili Bal unmuni Mhjim nprvmi! a tolvtuif ni y
odlif á?ohek(loul nedCII v mtole v
iBie ai corner nr whinlon (iedaravSo 1'etr Mrk nilmopLrt M

™r LHJfniaiK AUJ( Maal MU— lr
utilita AAanll I— Hl Onil

pukladuik Jan wa Tkorntoa Ava

C T v 5eré Praze Mína

lrV nuinn taj Ani a trui
svoboda New ťtae Mlán

UNION PACIFIC

Cen? lián úníůi a Iéé WúM Kameanký ě TI v Hayvraré
Xlaaesola

Ilomp ruriiíturo Co

o se S Ml ftenlh Omstt
ml aa sklad hojny výlr nábyt-
ku k obrna kam pod Zboll

ptedávt sa kotové ftvbo ua vý-

hodné splátky Výborné ibotí
torní obsluha
— Manitlé Josct a Kslrlíns

Vodíkoví oplakáv)! bolestnou

níita milovsnťhQ synlřk sřho
Robeni kltrýl minulý pluk
skonal po sUitnl ve tlil!
6 mltlcQ Zarmouceným rodičům

pro)tvuemt srdečnou nslí aou-strait- l

— Policejní náfelnlk Kricg
uvědomil minulou sttrdu všechny
hoKtintkéla musí přišil obchodní
místnofti tvé tavlratí přesni o půl
noci Tél vlithoi majitelé heren

musí míli místnosti tavleny Ho-

stinští prý bylí rozksxem lim

"potěšeni" Otárkou vlak jest
budc-l- i moci policejní náčelník a

kapitán t osmi pouze muži v noci

přihlíželi správně k tomu aby
všech 80 hostinců bylo skutečně

také zavřeno přesně o půl noci

— Elegantně a pohodlně zaří-

zený hostinec vlastní

Jun Ocrvcný
na roku 30 a Q ul v So Omaze

Rfzoý Mctzúv ležák stálena čepu

Nejlepší vína likéry a doutníky
Mimo to má na skladě hojné záso-

by výtečných kořalek které pro-

dává levněji než k']e jinde Jdete-l- i

kolem neopomeňte se v hostinci

tom zastavili neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ochotně obslouží

— Od té doby co elegantně
zařízený hostinec na rohu 30 a Q
ul převzal do své správy chvatné

pověsti poŽívajíci krajan pan Vác

Kotěra vzrůstá stále počet ná-

vštěvníků útulné místnosti této
Není také divu neboť pan Kotěra

pečlivě stará se o všemožné po-

hodlí Četných svých příznivců

maje vždy Čerstvé pivko na čepu
a též kořalky vina a doutníky

jsou té nejlepší jakosti Jdete li

kolem neopomeňte se u Václava

"na jednu" zastavit a náležitě se

občerstvit

— A Dienstbierová začala ob-

chod te ženskými a dětskými
střevíci a též 1 klobouky pro dámy
Kdo by ti přál něčeho z tohoto

oboru neopomefl ji navštívili

Ceny levné zboží dobré Čís 133
sev 30 ul v South Omaze

39—3 A Dienstbierová

— Požární a policejní komise

jmenovala v úterní večerní schůzi

tyto policisty: Troutana Turn-quist- a

Johnsona Picrce Iiruge-mano- a

Mortona McCraitha Wíl-aon- a

a Smalla Policisté Dlask a

Conway propuštěni byli ze alužby

Proslýchalo se též že má býti

odbvitr ack&M I nedtlt v mítcl Pfííi
Funřar tnlitopredi Vojt Paoovakf taj

otel Hiraka OInrlle Mlnn ííetník
řr 1'rantnnr tinklid Válw rt íi 4

do mnohých
míst v

COLORADO

UTAHU A

CALIFORNII

do mnohých
míst v

COLORADO

MONTANĚ
OREGONU A

WASHINGTON

° ' 'Winn

larel Veliký ě VII v Savé lřebonl
Minnesota

wlbfrá iré arhiie katdon 4 nedSI v milici
rreuiBiia jftn niain Miintiroro jry lnn ml
topMdi Jn rillpek Dorle MÍnt tajem-ni- k

Ván fcdl Doyle Mlnn ííetnlk Jan fodo- -
11 iB miiin norua jan Mouka Doyle
"llnn d&vřrnlk Jun Klln nKnrfM I

VAnlfnvnl
traz Jo F Fllipek Oíet rjbor Joa EdI
řr "IMIa JBB rjlJpaK

Č VIII Rarnost Owalonna Mlnn
odbjvá tré ichtte kaSdon I nedSU v milici v
edna hndmu odpnl v ainl C 8 P B PreSaeda
r luek miatooFeda Fr Huml tiinik

m Leopold Marek IB N Biem Bt„ díetnik Kr
Fecbek pokladník Vác HerdllCka at pravodíí Dom Moravec vnitřní atráz Kal parSlezák venkovní itráí Joief H Vavřin

Okružní cesta
$1800 do Denver Colorado Spriii(( a Pueblo

od 1 do lo íervflnci včalnG

$1700 do Denver Colorado SprinjfR a Pueblo
[Glenwood Spriii(f $2950]

$3050 do Otfden a Salt Lake City
od 1 Června do to iM rCotni

$1200 do Ojfden a Salt Lake City
$14 HO do Butte a Helena
$4450 do Bpokane
$5200 do Portland Tacma ao Scattle

(4500 do San Francinka L01 Angele
od 1 dři 14 irpna vdetui

Jedno jízdné
$2000 do Butte Anacondia Helena Ogden a Salt Lake

City
$2250 do Spokane a Wenatchee Wanh
$2500 do Portland a mnohých jiných mlnt v Oregonu a
$2500 do San U Angk--

s a mnohých jiných
rnÍHt v Kalifornii

Uni ky aa prodtj denní od Ifi íorvence

Mlstská úřadovna 1324 Farnam ul Tel j6

Hpolek ě IX v Plné City Minnesota
(xlbjvá tvi ichSze každou druhou nadšil v
míaicl Ptediiedajan Btochl mlatopfadaeda
Torná Biíll tajem Fr W Kvi-- ťine Cltr
DCetnikJanHBjda Plna City Mlnn poklad
Jan Sambavr plne Otty Mlnn

značný

Č X Cechosloran v Ollvla Mlnn
PredaedaAnt Kofelt mlíUmfedoe-J- Bed

RoCek tiijemnlk Karel Svlhovec nfatalk
M Petrlfka rmkladnlk Vár-lu- r li llhA
Odbývá iv4 olifne druhou nud Ml vtucaícl

PRODÁ SE

velmi lacino úplné řeznické zaříze-

ní a sice buď v celku aneb i jed-

notlivé části VSechno náčiní jest
nedávno nové a posud úplně za-

chovalé DalŠI vysvětlení ochotně

podá Jan Rybin 31 a W ul

43x4 South Omaha Neb

Čechle é XI v 80 Omaha Neb

Odbývá chdte kadý druhý trrtk t k
ol o om hodin veCer v ainl Fr Ialtnera Ptal
erinlan Kubit tajemník Adolf ZniuiaiclM
nonn wi ui ncninik Ant Martík i 9 a O
Mt„ poklJ Vocánek 21 a 8 St— Mile jsme bylí v sobotu pře
Čísla XII Chrudim v Kaclne Wiskvapeni návštěvou proslulého vě

dátora pana Boh Šimka profesora odbýraivá achtie každou tfeti tobotu v at
íet v 7 hodin veíer Pfededa Kar řáalavikýna státní universitě iowské Prof

Šimek zastavil se u přátel svých

(ZASLÁNO)

Českému dllnictvu v So Omaze

Tak jako v každých českých

i (uvil uiiBMprnun ob errzuua
IWW N (Jennva atitaj adM Joh Havllna
1723 N Oeneva at pokladník Vác Janota
Hlt Albert Ht '

omažských na cestě své do Prague
ÍIhIo XIII Česky Lev v Seaforth BeďNeb kdež večer přednášel před

woud Co Mlnn
četným avděčným posluchačstvem

oradách tak i v nalí South Omaze
založili jsme my dělníci českou
sociální sekci která jest odvětvím
Socialist Party v Americe Ameri

odliýrá tehtie kaftdou drubnu nedílt v niieFFeiUeda Karel Bouáek mlttopreda AniBerbua tajemník Jaroalav Kovanda úChIb)

h)lt plej dtěma l)Mny savtlenei

aby spolku t aměMnatate IA učtiita

b)í návrh by pMloleny ť)Iv

perné oiátky této stávky k loi-

hodnull arbitrttttlmu tf botu
1 11 tltna 1 níchl 5

ml iich MU tvniFfíQ ci Ceatul
Lttior I nioo a j od spolku

a jrJeoácty tlen m!

být svolen tímto společným vý-

borem Heiolwct lato přijata byla

jo hlasy proii 84

Uaie votkft a lárovrB nl i

jiné unie odsoudily výtržno-

sti které a udály ve čtvrtek a

nabídly avou podporu náčelníku

policie k udržení poládku
Jak se podobá jest oprávněni

naděje na brzkou shodu mezi

slávkaři a aaměstnavatcli V neděli

prohlásil tt L VVilcok pokladník
unie vozků že se stávkující vozko-

vé dohodli vypustili te svých po-

žadavků onen jenž popouzel za-

městnavatelé nejvíce proti uniím

totiž požadavek stávek ze syrrpa-thi-
e

Zaměstnavatelé dosud ns

to neodpověděli
Majitelé prádelen učinili v ne-

děli toto prohlášení: Organiso-van- í

dělníci v prádelnách omaž-skýc- h

odmítli vrátiti se do práce
za poměrů stávajících v Omaze a

majitelé prádelen uznávají za nej

lepšf otevřití své závody v pondělí
ráno a konati takovou práci jakou

jich patroni přinesou Prozatím

nebudou povozy vypravovány růz-

nými závody Budou však při-

praveny k práci s takovou pomocí
která osvědčí se loyalní v pondělí
ráno- -

Neblahý ťičinek stávky pro

jeví ae v tom že velký počet
dělníků opouStí neb chystá se

opustili město Padesát ze 150

stávkujících tesařů obdrželo práci
v Cheyenneza uniových podmínek
a odebéřou se ihned ďo měBta

onoho Jiní tesaři zbystají se

jinam Též mnozí dělníci z oboru

elektrického obdrželi leckdes stálé

zaměstnání a připravují se k od-

chodu
V pondělí odpoledne zahájeno

bylo vyšetřování okolností prová-

zejících Žádosti o soudní zákazy

vydané proti zaměstnancům v re-

staurantech a naopak proti maji-

telům hotelů a restaurantů Sláv-kář- e

zastupuje právník JOYeiier
zaměstnavatele právník T J y

Vyšetřování to potrvá po

několik dní
'
V pondělí zahájena byla práce

ve všech prádelnách jež násled-

kem stávky byly zavřeny a 15

děvčat opustilo řady stávkám a

vrátilo se do práce Též 16 uni-

ových vozků zaujalo dřívější svá

místa Dopravní společnosti vy-

pravují den co den vlcevozů

Pokud se týče dělníků z práde-dcle-

a restaurantů hodlají prý
aetrvati na stávej dokud poža-

davkům jich nebude vyhověno

Prvější chystají se otevřití úřa-

dovnu v č 152a Capitol ave v

niž přijimati budou prádlo a toto

zasýlati budou do kooperativních

prádelen v Plattsmouth a ve Fre-mo-

Čtyřicet pět podkovářú přípoji
lo se opět k stávkářům ježto jim

zaměstnavatelé nechtěli dovolili

aby též jejich uniovou známkou

podkovy byly označovány

Nejhůře asi pochodí nakladači

neboť místa jich jsou obsazena a

dráhy prohlásily že stávkáře ne-

přijmou zpět do práce

ff:: :: jj
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UPOZORNĚNÍ! — Tímto
se všechny členkyně Háje

Palmové Dřevo č 7 K D aby
se v plném počtu súčastoily zdo-

bení hrobů zesnulých spoluseiiter
dne 30 května Týž den dostavte
se všechny určitě v 1 hodinu odp
do spolkové místnosti na 30 a Q
ul Jestiť zajisté svatou povinností
každé členkyně uctiti každoročně

památku resnulých ípcliiseítef
43x3 Katie Vocásck taj

— KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete si přáti
prohlédnout! zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského

VÁCLAVA DIBELKU
? č 3701 Q ul

na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob-

držíte Obsluha co nejvzorněji!
VÁC DIBELKA maj zkušený
hostinský 1 3tí

— Ve čtvrtek obdržel policejní
náčelník Briggs od požární a po-

licejní komise nařízení aby uvě-

domil všechny držitele kulečníků

by ae ihned odebrali do úřadovny
městského pokladníka a tam za-

platili licenční poplatek stanove-

ný ordinanci Poplatek ten obnáší

lio t prvého kulečníku a I5 z

každého dalšího Nebude li rozka-

zu torna vyhověno běbera 34 ho-

din má policejní náčelník místno-

sti kulečníkové zavřití Též i klu
bovní místnosti 7 nichž se hraje
"eraps" a jiné hry mají býti

Přednáška jeho "Jest vyšší vzdě-

lání praktické?" trvající půl dru-

hé hodiny vyslechnuta byla obe
Fr Jarol pokladník Jan svec

jmenován nový policejní náčelník cké dělnictvo bylo dosti klamáno
od tak zvaných republ neb demo

Číslo XIV Ladlmír Kláeel
T Haufreo Wlcenstvem s patrným zájmem V

smlouvu několika dílnami {cM

milcU ou volni pOiiriliU polt-dtvt-

tvfch dělníka i by Jim ťl
dán 30 ceota přídavek denně tot
hodtlmu soudu Tyto dílny tá
rovtli tt rsvénly l nebudou

kovtli koně majitelA aloídth
boji dílniclvem KothoJcI soud
ml svolán lili dne t řervna a

loihodnull jeho budt távatným
o celý rok

lloliíi ol h valí schoti ptedmi
milé pondělí vtřer ivlik bylo
roxhodauto le unie vyjde ni lym
palhelickou slávku jen tenkráte

pakli dostane k tomu rozkas od

Americké federace práce
Velkcré parní prádelny byty

tavfeny mi 500 taměstoan:u

vyílo na atávku poněvadž nechtěli

práti prádlo t hotelů stojících ne-

přátelsky proti organisované prá-

ci Jediné Garrettova prádelna
ae uvázala že nebude iádoé ta-

kové prádlo přijímali a následkem

toho dělnictvo zastalo v ní praco-vat- i

Dopravní společnosti snažili se

zlomili stávku vozka pomocí ské-b- a

a rozeslaly do St Louisů a do

Kansas City kancelářím zaopatřo
vání služeb rozkazy aby najmuti
tam byli skébové a předminulé

pondělí jich také bylo posláno do

Omahy přes sto polovina jich

přidala se však ke stávkářům sotva
že přijela do Omahy V Minoe-apoli- s

bylo najmuto těchto skébo

48 avšak dle pokladníka vozka
VVilcoxe pouze jeden přijel do

Omahy a i ten desertoval Ostatní
dozvěděli se v Manile la k jaké

práci jsou najmuti a vystoupivše z

vlaku hrozili výtržností pakli jim
nebudou dány lístky do Minnea-poli- s

a muselo jim býti vyhoveno
Přece však se podařilo získati

dopravovacím spoleěnostem něco

skébQ kteří ta ochrany deputy
ieriíú konali zrádu na svých
bratřícb

NejdůležitějsI událostí za celé
dosavadní trvaní stávky bylo docí-

lení prozatímného soudního záka-

zu oď unie sklepníků proti trustu
zaměstnavatelův Zákaz tento vy-

dán byl v úterý soudcem Dickin-soae-

a zákaz ten v podstatě lvé
zní takto:

Varuji obchodníky aby neod-

mítali prodávali své zboží obchod

nikam kteří zaměstnávají uniovou

práci jest jim přesně zakázáno

boycottovati uniové d£lníkynesmí
odbývati schůze k poradám a

spiknutím proti stávkářům a nesmí

nijak zakročili proti uniím a jich

správě nesmí přijímali ani vypl-
áceli peníze k docílení zničení unií

kromě vyrovnání poplatků advo-

kátům nesmí importovat! ani nají-
mat! agenty a sluhy k importování

nějakých dělníků do města Oma

hy aby tím zničily dělnické orga-nísac-
e

aniž smí zadati za další

zákazy k docílení smluvené akce

by zničeny byly dělnické unie

Tento zákaz soudce Dickinsona

vyvolal ohromnou sensaci mezi

zaměstnavately a ti odbývali večer
v ten samý den tajnou schůzi v

Schlitzově místnosti v níž roková-

no bylo o tomto nejnovčjším tahu

organisovaného dělnictva proti
organisovanému kapitálu
Minulá středa uplynula poměrně

tiše za to ale ve čtvrtek strhly se

mnohé výtržnosti které započaly
asi v 9 hodin ráno a trvaly celé

dopoledne tak že policie a příručí
aer fovi měli plné ruce práce

Několik skébu řídících vozy
bylo zastaveno v různých částech

města koně byli vypřažení a vozy

převráceny
Nejvétší výtržnost se udála na

34 a Farker ul kdež povoznále-fejíc- í

Carpčútcf Paper Co byl
zaataven a vozka L L Flint byl
strhnut 1 vozu a zmlácen Náklad

byl převrhnut na ulici a když
útočnicí vykonali toto dílo tu se
rozuteklí

Asi O půl jedenácté jeden vůz

náležející dřevařské společnosti

Cadyovi byl zaitaven na ti a

Leavenwortb ul a náklad byl roz-

házen po ulicích a koně vypřaže-
ní Nežli policie se dostavila na

místo výtržnosti útočníci tatím

již zmizeli Také vůz Sunderland

tpol byl nspaden ale akéb utekl

před rotzuřeným davem Na 34
a Fraoklin ul byl náklad uhlí roz-

házen po ulici To samé stalo ae

i vozj ilullovy uhlířské společno-

sti na 30 ulici Také jeden s do-

pravních vozů Haydenovy společ-

nosti byl převráceo

Krátce před polednem byli zat-

čeni čtyři tnužii jež byli označeni
Že se súčastnili těchto výtržností
Dva x nich byli stávkující vozkové

'a ač president a pokladník unie

vozka se odebrali na policejní
stsnici aby za zatčené složili zá-

ruku tato byla na rozkaz poli-

cejního náčelníka odmítnuta Po-

zději zatčeno bylo jeStě několik

lidí

Téhoi dne unie sklepníka docí-

lila prvního vítězství neboť paní

odbývá aehaie kaMou druhou nedll v mMcIneděli večer přijel prof Simek

opět do Omahy a byl milým

Ze Soath Omahy AjHOi Omahy

Srdečná i (Vzdání

Cítíme ne povinni vzdátl naSe
nejvřelcjSÍ díky vScm milým přá-
telům tiaiim a známým za upřím-
né jich úatenHtvf a ardečný
soucit projevené nám pří úmrtí
naSc-h- miláčka

Roberta
kteréhož neiiproitriá smrt vyrvala
z kruhu rodinného po čtyřdenní
nemoci ve ítvrtek dne 14 kvitna
l'Xi3 ve utaří 6 mcVcft
Nechť přijmou naSe srdečné

diky lože "Kcdmen" í V) pf
Marie F Zezulák manželé J V

a Anna Frankovi a manželé Kd
a Tereza Vocáakovi za krané
dary květinové položené na rak-
vičku nafífho miláčka a za dopro-
vozeni ho k vččnéinu odpočinku
Huďtcž ujiřitíiii přátelé drazf

že tato tiáklonnoitt a občtavoHt
va4c utkvi provždy ve vdččné
nant pmfti!
Ješté jednou diky víenil

Jdw ph a Knlle Voi ám k

truchlící rodiče
Houlli Oinnlm IN kvSlnu im

rrnoneua Aiiiurt rtuca Jun Noukup Dnato-přa- ri

tajemník Váu Ilamark Joa Havel
Mělník Joa Krnbuloo pokladník

krat stran- - Před volbami nás

bratry nazývají ruku ai a námi

podávají skleoičku piva 1 námi
na bratrství pijí — po volbách

ozveme-l- i o zvýšení mzdy a ua

hostem rodiny pana Vác Bureše
V pondělí ráno odejel pan proíesor

Jan Hus ě XV Ilenklna Mlnn
odbývá av tdhfire každý drobý ítvrlnk v

do Missouri Valley la za úče uiDHici ▼ Anuerifin naii rreoa jim Kroa
niíiuipfcdii Jan aomka taj lledfich Hromáav
ko HeiBS Uopklna Mlnn áíutalk Jan Čer-

vený pokladník F Kfií
stávku vyjdeme policii a millici lem vědeckým
oa nás posýlajf Proto americké

Nebraska ě XVI v Omaha Jlebdóloictvo organisuje te ve svojí Konec opuHřného a svedeného
odbývá aTáph(le každé první úterý v reálo
valní pJ W llroolia Předa J W Hroch
tajemník a iHetnlh Jakub MareU IU10 Ho IS

dlvlete Miloktný románek Anežkyvlastní atranu "Socialist Party"
Za tím účelem svolává česká soci Kamincovy z Volanova začal o ri pomitanii Karel Marni a K cor na

and Wllllana Ht
ální sekce v South Omaze velkou

Číslo XVIII Bratři Hevern
v Drrwood Wls

posvícení svatováclavském Muzi-

ky krásně hrály a Anežka Šla z

ruky do ruky Nejdéle si ji v ná
ručí podržel selský synek Matěj

Čepek z Volanova který Anežce

dělnickou schůzi v neděli dne 34
května ve 3 hod odpoledne v

síni pana Kotěry na 30 a Q ul

Z českých soudruhů budou řečoiti

známý starý český harcovník za

volili al náldtill(!l(lfadnlky:pradaedaToni
Kyselko BiiaUiijleUaeila Jan 1'lllar tajemaik
JiHor F ui:li oit Jan Kyaelkv poal JIH
Slípek prflvodfl! Fr MareU valtfni atrá Jan
Nybrt venkovní atráá Petr ťatrlik Mrlioaa
ae odbývají kaiduu druhou neil6ll v niáalcl"udělal" Od té doby scházeli

práva dělnická již ve staré vlasti se za humny sčítali hvězdičky
soudruh Moric Krečrner soud přisahali si lásku až "Měsíc
Karel Sadílek a Fred Severa Z jde dál on všecko ví co uhlídá to Josof Kavanaoglických soud li McCafíery a

W E Clark Celnici dostavte se

do této schůze v počtu co nejhoj- -

nepoví" Od Vánoc začla
Anežka věsit hlavičku a Matěj již
nechodil tak častá ji těšit Ze sdě-

lení které mu na Nový rok učini-

la nebyl valně potěšen Dále

pozemkový - -

O a pojišťující jedoatet
JI ltt nllcc

Prodává loty y (imaie I v Bo Onaie
akrové a rHnrir v Dobllftl Otnfcv I n

nějším v průvodu vašich manželek
a dítek
Za výbor sociální sekce v South

Omaze: Louis Ruda

Ed Lisec a Jan Hudec
1

Zprávy osobni

Zástěrkový plos

uspořádá

Sp sv Anežky

v síni Metzově

í iterl lu 2 Honí

Vstupné pro osoba 25 ctfi

atálu á poJItní opatři vám u tř' k ualleplíok
urnu uniiai-i- i

nnjn i7Piira 10 aBUyVB BB

vvbuUivovánlin ahatrakta

Obraťte se i důvěrou n aěha a
bude vám spravedlivě posl úženo

netřeba povídat Když Anežka

po Velikonocích poznala že je

opuštěna a zrazena rozhodla se

udělat všemu konec Dne 15 m

m po 10 hod dopoledni vrhla se

nedaleko Vlkanova pod vlak při-

jíždějící od Prahy a byla na něko-

lik kusů roztrhána "Tatik" Matěj
Ali

3 P M Svačina i

avšak zdá se že nemůže komise

na nástupci Driggsovu se shod-nout- i

John Troutaa jmenován
byl kapitánem
— Pan Jan Rybin který vlastní

nyní vkusně zařízený hostinec na

31 a W ul jest vždy připraven

krajanům ochotně posloužili říz

ným south-omažský- ležákem
Na skladě má též výbortré kořalky
a jemné doutníky Zaslavfte-l- i se

u něho jednou zajisté pak přijdete

častěji

Vzorně zařízený a hojně ý

hostinec vlastní

Jun Ilartoň
na sev záp rohu 30 a Q ul

Vždy čerstvé pivo na čepu nej-

lepší vina a likéry a nejjemnější

doutníky Rovněž S chutný zá-

kusek jest u Bartouč k doBtání

Zajděte k Dartoflovi jednou a ru-

číme vám za to že podruhé při-

jdete k němu opět I7xim
— Propuštění policisté najali

si právníka a hodlají žalovali

město o služné Žaloby tyto mají
býti podány brzy po 1 červnu

Nejprve požádána bude komise o

vyplacení alužného propnítěným

policistům a bude-l- i žádost tato

odmítnuta zahájen bude soud

— V pátek v poledne zahájena
byla jízda po novém viaduktu na

33 ul blíže L ul Nyní lze se

dnutmi do Omaha a Cudahy
ae strany severní Nový

viadukt jest zbudován z ocele

— August Miller vymáhá ns

městu soudně obnos ti6 kterýž
prý mu město' dluží za služby
jeho vykonané v pouličním odbo-

ru Městská rada platila Millerovi

jakožto (oremanovi měsíčně Í60
kdežto Miller tvrdí Že byl poulič-
ním komisařem a v hodnosti té že

oprávněn byl k 1 85 měsíčně

—- Dříví vápno cement plast
itd výhodně koupíte 11 Crosby
Kopietz-Case- y Co Mají též velké

výběr všech druhů uhlí Zkustý
a budete spokojeni t váhou i do-

brotou zboží Úřadovna jest oa
mezi 34 a 35 v Johno-nov- ě

pozemkové úřadovně 6—

— Jaké oblibě mezi obchodníky
těší te Jan BartoD chvatně známý

hostinský na 30 a Q ul nejlépe
lze souditi s té okolnosti Že t
pomocí četných tvých přátel vy-

hrál tři tkvoatné obrazy které p
Jot Štěrba věnoval pro bazár ve

prospěch postaveni české líně

pořádaný

si oddychl a při nejbližší muzice

svede jinou Děvčat i vlaků je dost vlaatnt

PRODÁM

— V pondělí navštívil nát pan
Jan L Kuták chvalni známý

cestující jednatel firmy F Korbel
& Brot Dlel v městě našem za

obchodem a byl 1 výsledkem úplně

spokojen Kádi lnu věříme neboť

výborná vína i znamenité likéry

Korbelový odporučují ae samy
— Minulou Hledu navštívili

náa bratři pp Ed Krenk z Abie

K hojné návštěvě uctivě
zve VÝBORdomek o dvou světnicích na hlavní

VZORNĚ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocernl obchod
ve i2iajizui:aui
tento Jeat Jedním a nejalarlleh
na Jitnl h ul Zde obdráit

to nejlepai eratvá abozf ZlmSi nutno
objeifnail ti telefoneni TKL Vinut
Objwinávky te vyřiiujl aprávna

rychlá a levná Hif

ulici hodící se pro obchod t klo-

bouky neb pro obuvníka Jsem
též obuvník a proto možno ode
mne všecko náčiní vykoupit za

velmi levnou cenu August Froeh-lic-

Brainard Neb 43—

John F Krenk od Dwight Neb

synové váženého příznivce listu a
VVV VTTVV VW VVVTW V V V V7V?

našeho pana Fr Krenka z Abie

Přivezli do trhu south-omažsk- ého Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

dobytek hovězí i vepřový sdělili

t námi že obdrželi za dobytek
cenu velice uspokojivou

Nejpohodlnější českou ní i
Tlaitnl

Vác- - KZotéra
na 20 a({ nl South Omaha

V pohodlné nálevné Jet vždy víborní
ležák na čepu vybér tčch nejlepdck
doutníků výtečných likérů a pravých
nefalšovaných vin
Prostranná útulná místnost spolková

zamlouvá se sama a ct (polky čeiké ne-

naleznou v So Omaze lepil pohodlnfJM
a levnejM Tél I iia taneční nemá v 60
Omaze rovné a protož ct spolky čeaké
učiní dobře když před pořádáním zábavy
Jakékoliv přeptají ae u majitel na pod-

mínky PHzbI krajanů poroučí
43 VÁC kotíka

Poloviční ceny
NA

Wabash drázo
Walistb nabUI mnohé poloviční ctný

Úřadovna: 222 "Bce Bníldlaf"

ns Týchod z Chlcas Cřadnl hodiay: OdSdsS I _Y
OdSSOdotr

V nadali oa ! do 1! dopol
HfilleroBtaloe u a nazpět tvao
Na prodej od 20 krítna do 8 června

Boston Mam s nazpět S2100
Na prodaj od 1 do V řerrence

TeL T ářaéerai 604— Tel v tyta 1S17
BydlL-A- alo MI7 Jobsi alleaSaraloffa N Y a nazpít tl"43

M prodej 9 a o července
Datrolt Mieb a nazpět t67S

— Ve čtvrtek potěiil nás ná-

vštěvou svou uvědomělý rolník p
Frank Růžička z Linwood Neb
Přivezl dobytek do trhu touth-omažské-

a stěžoval si že v ten
den ceny všeho dobytka značně

poklesly Bylo nám potěšením po-

hovořili si chvilku a váženým pří-

telem tímto

— V sobotu zavítal do Omahy
návštěvou ayn bývalého atarého
osadníka Omažského pana Tom
Kastoera pan Tom Kastner ob-

chodník z Nebraska City Neb
Při té příležitosti navštívil téi red

ÍSré„ MASNÝ ÍRiMM proděl is 10 července
VHechny Katky vritavené na Wabafth

Koutský Paint Co

ili N ít nl Senth Omaha Seb

ma)( na skladě nejvétíl zásobu a relepií
výbčr papíru na stenu nejnovéjilcb vzor-k- n

svítek od 8c nahoru

dráhu mezi Chicagem a BufTalo Jaou
platné pro kterýkoliv směr po parníku

vlaatnl

mezi Detroit HulTalo bez zviaAtnlho

doplatku vylma ifdela lfiika Zaatavky
dovoleny Pamatujte te to Jeat 'Tbe Maji téi veliký vyber Warev laku var- -

nlab) itéteft aikla viebo druhu nej lepil
Jakosti za cena velice nízkou
Vvlenulame Dokola naoirem barvírna

Josef Nojopinsk
1401 jiínl 16 ulice

Velko- - 1 maloobchod čerstvým uze-
ným 1 Bakládaafm masem výtečným
zboilm nzenářikfm s iftbec vtírá co do
obora toho pKnáležL

Oblednávky mezno ttěinftl I telefooeaa
a tyto řádní s rrchle te ryt isojí

T1L£F0K 1814 vt

taveni lakujeme dvéře a vae od dřeva
uvnitř 33

( ool iNortbern Koute" a Tftíctim Jednate-
lé mohou prodávali Ilitky a Chicaga na

východ po Wabaih
Pro brožurky a v&echny podrobnosti

dopiite ei pod adreaoa

HARRY E MOORES

Genl Agt Pass Dept Omaha

t 1 a vyprávěl nám že Omaba
Za veíkera práci raěíaieučinila znamenitý pokrok od deby

Dejte si učinit n nás rozpočet aa práce
kdy jako chlapec ji opustil a materiál spadající ao nasebo obora


