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vtechny pokuty úplně ncrspravl
Plili ani policrnl náčelník ani

náčelník polárního odboru neumí

objednávali nižádné potřeby Hnde

tak činili Ucmník komité Hcr-riiís- I

C I1' M orion a joseph
lilue jmenováni byli členy policej
ního odboru

— Školní rada Kock předseda

výboru na budovy a potemky

oznamuje že přijímali bude na-

bídky na postavení čtyřtřídnlho
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di) 8 hodiny večerní dne ao čer

věnce Ku každé nabídce musí

ponivač byl práv neobyčejní sil-
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dete k uftmu opět I7xim kamene Funda narazil hlavou

kola Myl přejet a smrtelní zra-

něn V nemocnici kamž byl do

praven thledino že mi roztFISte-no- u

lebku a pravou nohu pod
kolenem rozmačkanou na kasi

do této lodi s takovou prudkostí
že se ihned potopil a více se již

nad hladinou vodní neobjevilI NAŠEHO MĚSTA

- PftlJME SE zkušená služ

McGee byl aa roky stár a příbuzní
jeho žiji v Crcstoo la

dvou lehkých operacích e papeži
Lvu ulehčilo a on ae cltl lépe

V pondělí vatal v 6 hodin rlno
a modliv ae ani půl hodiny posní-

dal a ch'itl koláč jedno vejce a

cukrem a koflík kávy

Soukromý tajemník nigr SiircIí

projevil své překvapeni nad du-

ševní tilostf a živosti starého pa-

cienta a kdyZ vylel z pokoje

pravil Že by nevěřil že

j papež težce nemocen kdyby to

nevřdřl to zpráv lékařů jeho

Jistý mladík který se náhodou oa

doku nalézal a jehož jméno nebylo

zjištěno skočil bez okolků za to
ka která se vyzná dobře ve vši Souhrnné vklady přes šestkrát sto tisíc dollarů— KRAJANÉ když zavítáte do
práci domácí Hlaste se u DrSouth Omahy a budete ai přáti noucím Fundou dostal ae ale do

prohlédnouti řdejSÍ jatky obraťte tak vážného nebezpečí ie byl
Kichard Cheroey Moore č 1059
Park ave

býti přiložen ček oa $200
ae na atarého hostinského Oznámení úmrtí a díkůvzdání!— Dříve než koupíte jinde za sám jen s velkým namáháním za

chráněn Stanislav Funda byl
Ve itvrtek 16 íervence

VÁCLAVA IHHKLKU
V č 3701 Q Ul

8:45 hodin ráno započnu největšl
íevoéjsck prý na to neukazuje ýprodej oe"ívu výpravného zboží

sirotek neboť jeho rodiče zemřeli

před delší dobou a pocházel z Ve-

lím! u Kolína v Čechách zde v

jděte si prohlédnout velké zásoby

úplně nového zboží střížního let-

ního spodního prádla a vůbec

všeho co v obor tento spadá do

obchodu jejž vlástní

O pOl devété hodin vc&li lékaři konci mostu kde ae vždy ald pro muže a chlapce jaký kdv
domluvíte Česky a vysvětlení ob

k papeži a po krátkém rozhovoru Omaze byl pořádán v č 1519-
-

New Yorku byl asi rok a přináledržíte Obsluha co ncjvzornSjsfa tělesné prohlídce pfikročili ke
1531 Douglas ul The Guarautee

druhé operaci papeže liyl mu
žel k holičské unii č 333 Mezin-svazk-

V New Yorku měl prý
JOSEF ŠTĚRBA

v č aou — na U ulici

VAC DIBELKA maj zkušený

hostinský tatf Clothing Co k'upiv6i veškeré

zásoby zboží od Sol Levire-- a ze
Pan Štěrba obchod ten řídí delšíopít oditranřn z dutiny prsní

hlen jehož ae tam nahromadilo

zase mnoho Odstraněná tekutina

aestřenici její bydlišti není ale

známo
— Ualthas Jetter předseda Jet- - Cedar Rapids velmi levní za boto

už čas a vzorným jednáním staie
ter lirewine Lo chystá ae ku vé penízu dá zboží to do výpro

hojnost nových příznivců nabývá
barvy krvav zbarvené vážila 1000 gttvbS cihelného obydli na 30 a

deje v druhém poschodí své budo
Dlvlálko usmrceno lehtniíntmMá též na sklade velký výběr

grána Papeži ae po operaci zase
vy Zde jest uvedeno několikS ul nákladem 1 10 000 jetter

vlastní 3 loty na zmíněném rohu kránaých obrazů jež velmi vkusně
za něž můžete dostali

votem une 27 června rano prijei
z Ouval do Prahy železoičnf lam

ulehčilo a oeíel na lažko uýbrž
na pohovku a dal ae do čtení Ho- - levni rámuje Tl kdož jednou

Štěrby koupili dosvědčí vám že dobrý Šflupeček v léto velké za- -na nichž stojí dřevená budova jež
bude přestěhována na 31 a N ul

Hlutiokm zármutkem sklízeni vyalovujctne vfolé diky vRem

ktcřl prátt-lnkut- i a nelišenou aoíitttrnatf kn zmírněni niizmřrnílio
bolu naňt-h- ixtutlhnuvSIho nás énirtlm drahé a milované dcery a

sestry

luskavS pflupřll tlpFfinnou vlíffnoit( a srdef nýml diky zavázáni
jsme zejména stNilku Fl Krásnohorská l 113 sa darování vétice a
sňřastnřní ae ohřiidfl v donií smutku stře předsedkynt pí Ilílo-hlávko-

za pronc-íx-n-
f dojemné řeíl Jííílo plutí nás vřely dik řádu

Hvízdá HvohiMly Í4S za pronnSení dojemné řeíl na hřbitov
Dále nechť od nás přijme vřelé diky Mrs Chrslre za riurováiil krá-

sného věnce a krásné kytice Též iicjvřt dik vrtem spolupra-
covnicím nníl drahé zcsiiultí za darováni krásného věnce a srtřastní-n- (

se v domí smutku Též vřelé diky niládeticflm a družičkám za

vyprovozeni naSI drahé zesnulé a darování krásných vřuců a kytic
Kovnři! nechť přijmou vřelé diky za dary kvMInové rodina Krčmo-

vá J V Vocásťk a rodinou J A Hartofl pí 1'ivoflková pan a pí

Ilárta J Aloisie Hlrha rodina Vackova Hoiikup a Jambiy-
- Ncls

Olsfn i KIik1 a Jun Hazuka 1 filejfl a I' llosatn-- M fileifl a
V Hazuka V filil a A Hazuku Jiále itwliť přijmou vřelé diky
p( liikrlnová a pí Clnková a rodina M Slehla za výpomoc v dofofi

nemoci Nechť také přijmou srdcffné diky za durovánl kvřtln
všichni tl jichž jména nám nebylo možno zjístíti Na konec df ku-

jeme vScm jiřátelňm a známým ktiiří se sářastnlll pohřbu nalít milo-
vané dcery Vřřte že tento vřelý projev upřímné soustrasti nám

nikdy nevymizí z jiamítl

JAN A 1} &UDRT rodilt

Jití Jun Karel bratři Markéta Anna Kateřina sestry

pář Josef Pobuda 1 dvěma svýmirace Pozdili požd lehký obéd a
bijácké výprodeji Mužské pod- -oikde tak dobré zboží výhodnějivčnoval ae pak dalšímu odpočinku jakmile přikročeno bude ke atavbč léčky 9c Slušné velikosti dešt

nekoupíte 47— tmVteobecoS ae ve Vatikán myslí nového domu Iky 33c Mužský celovlněný ka
Hodina krajana pana JanaŽe sice jest už stav papežův bez bát a kalhoty fa-on- - Modré a— Minulou sobotu večer při' ubrta bydlící na 18 a Q ul ponadějný ale maže to trvat jeli

děvčátky které zde navštěvují
obecnou školu Když děvčátka
na pražském nádraží společnosti
státních drah v Hybernské uli-

ci vystoupila z vlaku jedna z

nich a sice ialetá Josefa Pobudo-

va vstoupila na koleje určené pro

manipulační vozy poštovoí a jed

bílé pruhované svrchní kalhotychystaly členkyni Háje Palmové
ztížena byla minulou středu v 9 zaručené ne dražší než za 35cDřevo £ 7 Kruhu Dřevařek milé

více dol a i několik nedři než

dojdou pacientovi poslední sily hodin ráno krutým neštěstím Ne
Výběr z velké zásoby slaměných

úprosná Morana vyrvala z náručíOtázka příštího papeže rozdmý klobouků 3jc Mužské silné Šle

ečlivých rodičů nadějnou a vzorchala mocni kruhy duchovenské

překvapeníčko maoželom Matěji a

Anně Vlachovým Samo sebou

se rozumí že na překvapeníčku
tom podíleli ae činnfi i bratří Dře- -

5c Výběr ze všech druhů košil
ním z těchto vozů byla přimáčknunou dceru Maru teprve 10 roků akteré mají co činit Kfmem Kar

majících cenu 75c v tomto výpro ta na nárazník druhého tak žeměsíců itarou Marie Šubrtová
vaří Jak nimi sděleno prekva- -

dinál Ootti byl považován za ne)

zposobíleilíího kandidáta papež
deji pro vás pouze 35c Mužské

černé spodní košile 15c Mužskétrpěla vodnatclností a k rad léka utrpěla těžké zraninf na hlaví a

na praou a za několik okamžiků
atví ala Francie ae mu staví na ptníčko to zdařilo se znamenití

Za nepřítomnosti manželů Vlacho silné kalhoty do práce zaručenéřů podrobilo ae předminulé pon-

dělí kolem to hodiny dopoledneodpor protože je zoárn jako přítel ne za více než 48c pár Mužské
skonala Mrtvola nešťastného děv-

čátka dopravena byla do patbolc
gického ústavu

operaci v omažské nemocnici svvých vniklí sestry i bratří do jich

obydlí když přípravami byli
Nímcá a chránéoec císaře néme celovlněné bblekv jež v malo

osefs Zel však mladá dívkackého Kampolla je znám jako obchodu stály by téměř všude
jež byla pouze as 10 dní povážli- -zastance francouzských zijma a

1000 zař 3 98 Chlapecké dlou
hotovi poalali pro ne rychlé po-

sly Manželé Vlachovi nemajíce
ani oejmeníího tuSenío tom jaké

Soustrasť zjednává ú'
ěji nemocna po dvoudenním zá- -

_v
má nepřátele mezi italským a o

meckým duchovenstvem Kardi
hé kalhoty jež hodí se pro chlap
ce u věku 13 až 17 let 33c pár

a prasky beverovy protpasu se světem se rozioucua
překvapeoí na ní doma čeki byli

u srdci
lestem

ijf úlevu

účinný
poštou

Pohřeb zesnulé dívky odbýván bylnil Gíbbons o némž ae též mluví Liché kabáty velmi laciné Zvláště hlavy a neuralgii zjedc

hlav Jest to prostřičetnou a veselou společností sr-

deční uvítáni Předtedka Háje dobré mužské kapesníky po 3c
ve čtvrtek ve a hodiny odpoledne
na hřbitov v Albright za velikého

jako o kandidátu papežstvími ne

přátele v Itálii a jinde jetti Nej ceny lístku okružníhoa spolehlivý Cena
Chlapecké modré avrchní kalhotypí Barbora Háčková po nadfie- -

účastenství obecenstva V po 27cnáprsenkou 15c A tisíce jinýchvíce nuco uu nHnutl „iill oslaven- -
hřebním průvodu nalézalo se na ř _ - & _ _ - 4 I _Vannutelli Týž je populárním

-
kvni krásnou aalmu a tajemnice vCC1 po Hurneacueit VitlnnliAillfiAHf itilrnH u(ňI

50 družiček kteréž zesnulou přív flm a v cizin též
jmenovstiza ceny nižší než obnáíl "lJ'"""""P1 ' vllláje pí Kateřina Vocásková ob

telkvni ivou doprovodily az na j l ir vixii „„imw„

do mnohých odat v

Coloradu
Utahu a
Itollfornll

do mnohých mlat r

Montaně

Orcgonu a

Washington

uvuuui jiwii tniia vytuuui vianicdařila ji skvoitnou kytici Hned hřbitov HovoěŽ i mládenci kte" Váo KZotóranízké jsou ceny mužských obleků
říž šli při rakvi rozloučili se seZprávy oftobnf oa to rozproudila se srdečná a ne

nucená zábava a po náležitém ob ♦? l r_vPamatujte že tento výprodej bude na 80 a Oul Houth Omaha
ioioB'zesnulou děvou až na hřbitov

V pohodlná nálevně Inat vWy výbornízahájen určili ve Čtvrtek dne 16
— Minulou atředu navštívil nás Uerstvení ae pustili se účastníci do

Zarmoucené rodin projevujeme ležiík na řepu vťliAr "rh ncllctMi&července v 8:44 hodin ráno v
— 1 i ci:sl wiihr bj taoca urair uaceií a p viaionn iioutnmn vyiecnycn usem a pravycasrdečnou aoustrasťl druhém poschodí v č 1519-lj- n nurnltovanvcb I Dí ilíťi u rm nhrhodníUlskslí si vřelý dík vlecb jako na

— Velké přízni krajanů našich
Douglas ulice Nikomu nebude ProatrMnuá étuiná mfttnoat spolková

zamlouvá a sama a ct arniky leaké nn-í- i-u cuni únavní a dovední hudebníci Zá
těŠf se zajisté zkušený léksř dovoleno vstoupiti do druhého

-- -li _ -- aLi:b uAAnmnórh bava potrvala až do pňl páté hod nnK)noti v oo jino loptu nonoiiineim
levnclM Til I afA taneřnl nemá v HoJJr II J Abcrlj poschodí před 8:43 hod ve čtvrteklía tni niti( Amv rsnnl Clenkyn Háje sou u po
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Krajané učinf dobře když v kaž choť avou jež pozdravila aeJuráčelt kterýž navtiivuju (dejM
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Dřevařek Jakož I bratřím Dře-vařu- m

za milé překvapeni kte-
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11 července večer Jaká blaže-
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Řezáče l č t3i4 jižní 14 ulsloužil Za tím účelem drzí na
iiná proapfvajícf města na dráze
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