
Vtoml lihirný a hojna tá
ml ný lioMinrr vlstnl

JUII Itdlliill
ni sev j toltu 10 a J ul

Vt lv ftiMt iívr na čriiu r

CtMt do itirí tlittl
ll lfc A llillnil liiitii Nrhl

V jedu ttUlnnii nám iikásal

Zi: SOUTH OMAIIV

Válné ni 'il pikali kie
n p Jn leeétio 1 In slut

j lepil vhaa ty a nei-mnr- itvUI řktir 1 kméo Inlt do

Kskrtuka na Halkle liuká
Uda í il uhnila M llNnt
ditut 11 M!ifH Lmlnl'ilU
Dle Arnlth lirS(h tiv

Oilftaln tumlé v'jti ťovMtl
tftm mM Wam ika u č itiítu
ninfe Tulil rtiořili na iiřin
s fot viinn a dHe dMy

AmiruVf konl v lltirulu
namtitt f rxlt ll ttm

tav in buť a ( lit hu l ni niiho
Irntrálnlhu KMviriiíia Naiiuia

psli isvládla 1 důvřia Dm til

fťrZlCASC AND S1 mi

ď 0 rx_ s t

Zprávy zámořské

tkoako-lhm- k

VVM r !JMi( f hchrtm ě'í
tt tt)' - tť'4?i V áf l

( a'i hkit f rm á4t
Ve Vllnt l)l tmlvjnřtt tlldnl

f Vi( I plnOlllUlAtlU I povoleni

I) puutt ni korun na podporu ktu
pobitím povodními li

ditnki6 a ne npum tittnfi h nia
-- UA polkoíenfch povodněmi v

fUtiiacti hietikii a HaliN

jak l VI Iři v Čullíd) ti (XI

trpí náramní na IIitIhhM lnuly
a "hyinp" ilřlíitl Slerhtitů Um
namniiA kvrle V 1'tase byli v

mott
1(11 ImuIiu pttluipa 1 v

mlsindrlíii Ns miku tm n

dálnsii a tsihtáuěnl obou mulů
pod tikiiy I yl rlisrn pomník nl
Um liě sti)l

1'olnm nin Vi tlí du tířnii t kého
álu kuif j rif ua d:-- '!'

( Sir ! jV 'j f JW u uklul
no-t-- ih v ale pnvfuti Iv

dOiillilkt Rtiinčl i tbulný t
kustk e 11 llarloně k doláni
Zajdťle k llaitonnvi jedním a lu
tlme vám a lo ín podruhé jdi-jdet- e

k níími opí i iaim
— Mín-lu- u I1J1 iu niifeii

bjl částí řně pnNiem dům (ieoige
Psrkse na 13 a N til Pořsr
vamkl tiáiledkern výbuihu gaso
lni II
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udává se denní několik nietiUih
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Polnio je' pleivědčcna že krá
deíc ty provádí tlupa chlapců 10
al 15 roků slatých avSk vtdlkeré
Asill policie zlodčie schylati

Hni lifcny ta Um rtfili-- ab mmmmbylo připamatovánnle plitomnooť
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vězení a jíl je v 1'raso podobný aby ) n lrirl v Úřadě Také prý vají a zapírají Když dostaví au k

soii'1 Agent Vasik je obžalován nahromadil veliké jmění a aakou nim policista se zatykačem Po
licejnl náčelník lirígcs se vyjádřilpd na Cypru roztáhlý potemkovýiu falšoval ve lai případech ma

triky městské knihy a jiné doku majetek Že sou chlapci ly o vSech pohy
menty aliy opatřil dvaceti rodinám Dne 6 záfl útočili povstalci na I ech policie dobře spravováni a

Itechlický titul posádku albánského města Klia dovedou se zavčas uklidili hrozí
li jim nebezpečí Jistá Žena prýsury byli vUk po prudkém boji

odriženi Na obou stranách byly

Kdykoliv iolMmJnto koMr k po
liHm aneb k vyjížďce nljediiejlo tl
Jej v neJvf iAÍ pftjřovní koni a povozů

Filiace Sťables
(' ll( lti:i(ÍIITOS maj

roli 17 a Duvcnport ul

Kořiiry Jhou vyhřívány a proto
možno v nleli podnlknoutl I delší vj(-l- ct

Povozy možno sl olijcdimtl tél
telefoníeky TKIi 257 28

prý tčžké ztráty

ulitiťliit řtsuika ns st a t nl
Asi pM lrU lýdny p 1 H r n M
ček v Mnu i di 'inllrdniho
pistu prsté ruky ale mněni bylo
lak nepatrné mu mvfnnval
lidné ptinoH n dlouho

pmlti! vk v ♦rvi'íu ttM
prudkou bnlrot prxl mu otekl a

p Zelený byl nucen v hledali po
mun Mkihké Iéksř ritiv že

p Ze ený itpl otravou krve uSotl
mu na pruu několik avtsk

lv p Zeleného hořil se stále

Zaji l si kiiiiečně ředniínulý týden
k Ifkuli omsKkému který uznal
a milné rrsněný pni odeinouti
aby ubránil dalU dif- - ní se otravy
krve Panu Zelenému dali se po

opetaci lépe a doufá Že e bude
moci v hukii opět věnovali svému
obchodu

— Velké pffni kraanů naKich

tč5l se rajisié íkuílmý lékař

Ur II 4 AIm tI)
na rohu t a L ulici na druhém

poschndí V každém případu mů-

žete se nafl spolehnout 'CvláStnl

pezornost věnuji-
- ženám [li poro

du V úřadovně k nalezení od
H- -g holin ráno od 1—2 hodin

odp a od 7 - 8 bod večí r Číslo

lei 1365 joxm
— Čletikynž Háje Palmové

Dřuvn č 7 Kruhu Dřcviřek jsou

pravé mistryně 11 pořádáni zdaři-

lých překvapeni Jednoho večera

mi sejdou uradí se a druhý večír
již v plném počtu hhromáždl se v

bytu některé své sestry Aby

pak překvapiinlíko takové bylo

úplníjM pozvou též bratry Dře-vař- e

a takovým spůsoltem připraví
si pěknou a srdečnou sousedskou
zábavu Předminulé úterý večer

překvapili Dfevaří Dřevařky
manžele Edwarda a Terezií Vo

cáskovy a když pí Barbora

předsedka Háje Palmové
Dřevo přednesla milené sestře

pf Vocáskové srdečné blahopřáni
a obdalila tuto skvostnou kytici

posilnili se účastnici dostaveníčka

chutnými zákusky načež pří hud

bé bavili se sousedsky až do 1 ho-

diny s půlnoci Next?

Hoiiio FiiniUiiroCo

Politická kriso v Uhrách je už

tak povážlivou Že se mluví o císaři
Františku Josefovi lu aa vzdA

Ironu Ačkoli ae žádný vodce

politické strany neodváži veřejně

v neiléli ráno zabránila policiiito
ví aby chlapce jejího zatkl pravic
ža se to nestane pokud ona budeDle jedné kousulárnl zprávy ze

Solune bylo prý u Zeleníce živa — Nerozumná výchova dl

II ni lr ibý Z-l-

bývala hřkdeiU
iil rsárn a iiiupum Rubili II
Vedle luliit sálu se nslííá ( tpa
řlký ktitý rt o něco vřtll V

lomii) sále pořádal korunní přine
Rudolf litu čni (áhsvy a nivyí'l
tllda čcká ne rde nSrotnrjval

V obou sáhrh jnu krásné vyln
Měné podlahy kolem dokula ou

rozestavena čirveným plyRem po
tažená sedadla a se stropu visi
krásné svícny Ve ipaiiftUkčm
sálo jest livl i r e samých rrca-d- el

V duchu jtem si pomyslila
ak by se to tam krásně tančilo
Škod 4 jen že lo uvidíme ptiue

jednou Není nožná bych ti vsi
zapamatovala co jsem viděla
Mohu popsali putiae l co mně

nejvíce ntkvťlo v ptuiiěti
S letohrádku llelvedere mne ve

licu zajímala roíkoRná vyhlídka na

město Prahu Nebylo zde viděti
komínů z kterýchž by ohefl plál
jako když jsme se rozhlíželi po
Chicagu- - Naopak vfo bylo tak
tiché a vzduch čistý

Prohlédli jsmu si také chráei
sv Víta v kterém mne velice zají
msla sv václavská kaple která
ji st českými drahokamy vyzdčna a

jest velmi krásná Též kaple sv

Martina ve které jest oltář z

krásného mramoru a mnohé jiné
kaple jsou velmi pěkné Dále jsou
tam stříbrný pon nik sv Jana
Nepomuka královská hrobka a

mnoho jiných krásných ozdob a

starých památek velice zajíma-

vých
Na mnohých místech jsme vi-

děli zdi políkoené za války roku

1757 Stavba tohoto chrámu byla
započata roku 1344 Přála bych
sí jeílě jednou tam jiti a v4e si dú

kladněji prohlédnouti
Když jsme odtud vylli byli

jsme velice unavení Já jsem byla

tvrdit žo je něco podobného pra okriku Kastorie na 300 povstalců
vzdor tomu že zbraně odhodili

tek vymsti se obyčejně na rodičích

samýchvdf podobným rozfliřuje ae stále

tureckými vojáky do jednoho po
rubáno

- Požární a policejní komise
v Uhrách náhled že by měla země

právo t volit ti i tvého vlastního
Turci páchají na bulharském zahájila opětně válečné taženi pro-

ti majitelům mlHiuoxtí v nichž se
krále a pro ten případ nt děje

obyvatelstvu hanebné ukrutnostizmínka též o princi Eitel Fritzovi
druhém synovi německého tUaře provádí různé hazardní hry PoTak 11 Ortakolu zahynulo 1 a mužů

licie poctila náviiěvou bvou ho- -

iONH LI1EN velkosbcodnfk libovinami
má na skladě

výtečná stará múmt iMi ília kořalky a likéry

zvláStě ale proslulou z r 1881 OFC& JS Taylor

a ženština v plamenech a 60 rolnflakožto o možném kandidátu na
ků bylo usmrceno V okolí Ře

Hrnu na 26 a Q ul a sebrala tam
xiúl hodící se k provádění zapově

trůn tiheritký

Ve Vídni byla dne 7 záfl zahá-

jena konference meziparlamentár

šenu bylo vypáleno 9 vesnic
veliké kusy lesa

zené hry zvané "erap" Stůl len

U 1'respy obklíčili Turci les do
v staven jest v síni policejního
SOlldu V sobotu v noci zatéenn

Za jakont víc-h- zboží se ručí 5uřhož se utekly ženy a děti ze
nfho združenf pro ' mezinárodní
smírčí aoudy Dne 8 záfl byla
odbývána mimořádná neboze za

Te'efon 1815bylo sedm Černochů bavících se 1209 Douglas ul OMAHA NEBsousedních vesnic Ženy byly
výfte zmíněnou hrou a v pondělíznásilněny a mnohé usmrceny

Klá&ter svatogolmský byl vyple POZOR KRAIANKI
účelem stanovení jednacího polád
ku Americkému delegátovi kong

representantu Uartlioldoví ne po

byli odsouzeni policejním soud-

cem pro tuláctví a pokutováni V

South Omaze jest dle jedné ordi
1'oskilnt fiřtetitust

něn Ve vilajetu drinopolském
vedou si Turci s touže ukrutnostl
jako ve vilajctu Tionastýrském a

panuje obava že bude jtitě hůře

nante každý hráč tulákem
dařilo zlákali při&tf konferenci
adruženl pro St Louis kdež bude - Dříví vápno cement plast

jestliže bude povoláno do vilajctu
vojsko asijské- -

ítd výhodně koupíte u Crosby
Kopittz-Casc- y Co Maji též velké

výběr vícch druhů uhlí Zkustý
a budete spokojeni s váhou i do

odbývána přl&tlho roku u příleži-
tosti světové výstavy předpoklá-

dajíc že bude sdružení buďto

Sp Států neb kongresem
úfadní v odpovídající formě po-

zváno Pan liarthold ujistil zdru- -
Novinky z Llnwood

ráda když jsme se navrátili zpět

brotou zboží Úřadovna jest oa
N ulici mezi 24 a 25 v Johnro-nov- ě

pozemkové úřadovně 6—
žení že mu takové pozváni bude Manželka pana čeňka Šlechra do hotelu

z Dodge dlela zde návStč-vo- min Jelikož jsme si hodlali Prahu 505 sev 24 til v South Omaae

má na skladě hojný výběr nábyt-

ku koberců kamen a pod Zboží
— Jste li trýzněni žízní zastav

posláno

Srbsko

Nové iHhdnl Jáilojnlků

týdne u avýrh rodičů a přátel a při
té příležitostí navštívila též nasi

prohlédnouti až na zpáteční cestě

vydali jsme se již 20 června na te se jen v obchodě u f Malé

ho na rohu 24 a Q ul který vámrodinu liyli jíme potěšeni z její cestu do lekovíc do vsi to v niž
Di pele ze Semilna oznamuji že návlitěvy byl můj otec zrozen

# fan Josef llemrdla který V Táboře jsme se zdrželi tři

hodiny a do Veselíčka poslední to

prodává se za hotové nebo ua vý
hodné splátky Výborné zboží

vzorná obsluha 34—

— Krajané jíž potřebují dobrou
práci zubařskou nechť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Uaileyho jehož ůfa

Máme již jen 30 dnf času ku

prodání pozemku tak zvaného
"Wishard ranch'' 7360 akrů

Bylo na5( snahou založit zde pěk-
nou českou osadu která by se

pak rovnala jedné z největBIch
osad v Americe neb o Clarkson a

okolí jeho jest již známo že jest
to ryze česká osada — a nejen
že jest to česká osada ale že

zároveň svornost přebývá mezi

námi Ale jak se zdá krajané
nafti přijdou již pozdě neboť po-

zemky tylo budou vzaty z prodeje
aneb cena jejich bude o mnoho
vySlií Protož nenechte si kraja-
né příležitosti té ujiti
Dále máme do prodeje mnoho

tísí akrů pozemků v různých
okresích vestám Nebraska a tisíce

akrů v poledni a severní Dtkotě
Dále máme na prodej několik

pěkných residencí v na8em městě
čku laciné i draŽSí Jři vSech

kupech zaručujeme dobré vlast-

nictví neb napřed prozkoumáme
výtah z knih nežli jakákoliv část
ka vyplacena jest Proslrne o pří

pracuje na sekci v neděli vždy se
stanice jsme přibyli o 11 hodináchvěnuje řemeslu Ševcovskému Dělá
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TRŽNÍ ZPRÁVY

totiž svátečního tevce večtr Jest lam pouze nádraží a

hospoda Co ťďř DozvěfčhDánové Václivajan Hajný
jsme se že Ickovíce jsou dvě ho dovna nalézá se v 3 poschodít Kubou Kan přijeli sem před

Psxton Bločku Omaha 8diny vzdáleny V hospodě jsme se
týdnem a odvezli si a sebou matku

ptali zdsli bychom tarn mohli doa sestru — Školní rada odbývala minu
stát nocleh a oni nám řekli že

l'in lan Hoffman koipil zde
jednu postel by nám mohli sehnat
Řvakr ale pravil "Z toho nebude

domek od p loeknra a hodlá se

sem co nejdříve přistěhovali l'ane

lou středu večer schůzi v níž pro-

ti vSemu očekávání neučinila ni-

čeho v záležitosti stavby nové

vyísl ikoly Skoldozorce McLesn

poukázav na žalostný stav někte

vžrjy ochotně poslouží výtečnými
chladivými nápoji jakož i zmrzli-

nou Má na skladě každodenně
čerstvé chutná pečivo různé ovoce

cukrovinky Školní potřeby jemné
doutníky tabák kuřlavý žvýkavý
ba i Sňupavý Malý jest veřejným
notářem a obstarává též pojíKtěnl
u nejspoWilívějSIch společností
Krajané učiní dobře když v kaž-

dém ohledu obrátí se na Malého

který je vždy vzorně obslouží gr
— Do schůze městské rady v

pondělí večer odbývané dostavi-

lo se více rozhorlených občanů

bydlících v okolí 37 a L ul kdež
nalézá se veliká louž jejíž hnijící
voda otravuje okolní vzduch ná

sledkern čehož prý několik osob

již zemřelo a mnoho jiných stůně
Nařízeno výboru na ulice a uličky
aby ihned postaral se o obmezení
a odstranění zla toho V téže
schůzi přijala resoluci 0'Connora
aby majitelé nakládáreu zvýšili
své komíny

nic Já bych musel ležet pod po
Stell"

Povoz také nebyl k Jostání

Može houšť a vělAÍ kapkyl
# Vlasta UartoSova odejela v

rých Skol oznámil že již teď
sobotu do Omahy by ve studiích Hospodský se Isskavé nabídl Že

se pňj lo oplatí do vedlejší vesnice zen krajanů
jednoho sedláka zdali by nás do FOLDA & MUNDIL

pokračovala
Co toto píšu máme zde vel-

kou zimu tak že se už člověk ne-

musí ani za zimník stydět Korná
to ale nemá ráda a panuje obava

lekovíc zavezl Stětí nám přálo
neb pán ten svolil nás tarn zavěsti

26— Clarkson Neb

Itíll tlííi ? Nezapomeňteza li korun Poslal s námi dva

čeledínyže přijde brzy mráz

vzrostl počet žáků o 427 proti
roku loňskému z kteréhož počtu

připadají na fkolu vyíU 73 žáci

Následkem toho jsou prý třídy

přeplněny

Elegantně a pohodlně zaří-

zený hostinec vlastní

Jun Červeny
na roku 20 a Q 11 1 v So Omaze

fťíný Metzúv ležák stálena čepu

Nejleplíí vlna likéry a Joutnlky
Mimo to má na skladě hojné záso

by výtečných kořalek které pro

Ns tu cestu nikdy nezapomenu niti svůj vepřový dobytek od cho-

lery pakli budete jim dávali
Minulou neděli-odbýv- al řád

Ratolest Mladočechů ZČiil schů Naložili nás do košatin! Sedli jsme
osvědčený a každým kdo jej uposi věichni tří na j' dno leda llo jež

OMAHA dri ! cáff
bylo asi lak dost velké pro Ivakra

zi v niž bylo usneseno by si řád

postavil svou vlastní alf) Ji y
zvrden tříčlenný výbor který svou

K iina f„ pM káru nová s ha

Ove t Mf
činnost započal hned po schůzi a

jak nám dnes výbor sdělil maji už

a jeli junu Cesta byla kamenitá a

tma jako v pytli Když jsme eli

lesem zdálo se mí )ako bychom
jeli do nějaké díry Jeden z čele

dinů musel místy véeí koně za

dává levněji než kde jinde Jdete- -

upsáno přes čtyři sta dollarů- Vý
bor pevně doufá že do týdne

Iřelul odporučovaný lék "Far-mtr'- i

Cvmmon Senu fug Ctiolrra

Cure" Mnoho odporučení doka-

zuje že tento lék se osvědčil být

prospěSným prodej je v lá
kárnfi J H MntlinS'
18 v DoIh Neb

Koutský Paint Co

415 N S i lib Nontli Oimdtu Neb

ITe "

TuiíSilc"

Vir Ul

AflIHe "
Unvůlíw "

"Síiill

"

f A W: "
1 Paine "

llramlHiry nová

Vten eirfi rtA
Mánlri k máffliriiii

%lniu ťiirni lipl(-p- l

Mlo fpii-- lnnliiá floiiriS

i

Kntota „
Ka' hujf

Kohouti

Kromiil

uzdu bálť se bychom nenarazili

na nějaký kámen
sehern poiMwjti Č4slku a že se se

stavbou bude moci započít

It kolem neopomeňte ae v hostinci

lom zastavili neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vál vždy Qiholuě obslouží
- Obyvatelé south omaž&tl jsou

velice rohorčeni na neznámého
dosud bldáka kterýž minulý

Malinka a já jíme mynleli že T

Ulice jsou letos lak vyčloté- - nás duáe vytřesou Konečně asi o

půl třetí hodině ráno sme přijeliny že by se na nich ani husa ne

napásla A pak ať jeáiě někdo
řekne opak toho!

do lekovíc Zde zase nám nastala

obtiž Kde zůstávají Holanovi? čtvrtek ráno pokusil se o znásíl

vypukly v Niii v Srbsku nové ne-

pokoje zade bylí důstojníci

protože žádali ve dru-

hém dopise zaslaném králi aby
byli vrahové krále Alexandra a

Dragy potrestáni a z vojáka vy-

loučeni RoznáSÍ ae pověst Že

jsou důstojníci připravení v čele

svých pluků táhnouti do Díle
hradu a dodali lak důrazu svým
požadavkům

Balkán

fíudi vilka meti Mulhariktm a
t — Ukrutnottl MohamfM-ni- l

na kfutanthém obyvalelilvu

Do Ameriky dochází stále hroz-

né zprávy o vraždění Bulharů že

jim nelze ani vířili Dle poslední
melo býlí povražděno v kraden
ochrídkém a lereckém 60000 liul
barů Vláda bulharaká očekává prý
potvrzeni léto zprávy a jakmile se

to tlane dá rozkaz k mobilísaci

Deputaci jedné která navštívila
v sobolu ministry aby jim odpo
ručila bezodkladné niobilísovánl

vojáka pravil ministerský před-

seda l'etrov Že ministerstvo ne

nahlíží nutnou! lakového kroku v

přítomné době Zdá se že je
I vláda pvn4 ustanovena nezadá
f vat Turecku příčiny k vypovězeni
války a že čínl vá možné aby

byla válečná nálada lidu udržena

ua uzdě Naproti lomu vlak je
lid den re dne vlce podrážďován
zprávami o nových ukrutnostech

tureckých a stav věcf se každým
okamžikem zhoriuja Zevně se

zdá být vl klidné jako by ani

žádné Micedonie nebylo ale lontu
klid je předzvěstí blížící ae bouře

Dopisovatel listu Daily Mail

který meíká v Sofii sděluje v de

prii ze dne 9 záři obsah avého

rozhovoru Tartalevem vůdcem

revolučního výboru v němž pravil

posledsé jmenovaný Ze je ve iká

pravděpodobnost že bude Srbtko

pomáhat Ilulharsku va válce proti
Turkům a výsledek války závisetí

bude na Srbech

Do podrobností se Tartalev

poutiéti nechtěl ale připoutal žo

se vyjednávalo V potdednl době

mezi Srbskem a revolučním výbo-

rem že srbský premiér před ne

dávnem poslal vyzvědače aby se

připojili k povstalcům za příčinou

podáváni zpráv o postupu těch že

Dále se povídá že také černá

Hora by nezůstala nečinnou a

hlásila by ae o svůj podii v Aibán

aku takže by pak Turecko muselo

své sily vojenské rozdělit a výsle-

dek války byl by pro ni velice ne-

jistým
V Sofii se roznášejí pověsti že

Rakousko ae střetlo Ruskem k

vůli balkánské otázce Rusko prý

podporuje stále macedonské po-

vstalce posílajíc jim zbraně a pe-

níze a tak se soažf mařit plány

# Kdo chce být "vyblejsknuť' Nál kočí se e do jednoho domu iiěul 11 h té dcerky policisty Rd

Kruigura Děvče llo do Fields

lnuli na skliuli rieJvetAf mohu a hellep&í
vlifr napfru mi stěnu nojnoveJAleli vnr
kti svítek od lle niilioru

MJÍ téz veliký vyiier karev luku Ivnr-nlu- til

tU'U:ti h Hkin vki-h- flriilin ihiIIim&I

ať požádá pana Jana Ilečáka a on

ho vyrazf
optat lam mu řekli aby jel
okolo rybníka a na druhé straně

yM1113 io_Sooy inal!

Veřejné díkůvzdání!
Tímto vyslovujeme arriWný

náS lík tiiilenťm n(irátji
liji je Palmové í

7 Kruhu Ilřevařek jiiko? 1 cl
Iimtfítn I)řevnř(iiii a v4em pří-lo-

11 í m piniím íriíiin
ta milé pře kvienf kteréž nám
připravili v litery ilne H září ve-f-

Vy milé lifeviiřky jnle
oiravr1ii riovediiy v pořádání

Jeden veřer ae
linuli e a hueil druhý1 veíur

íiří-- vajif jií lu ucti onu etrti
Vse navleknou lak chytře a my- -

Slénku avou unkiitení tuk rychle
že to jent hWuipfnjm překvajie-řiďket- ii

Ná niivitívlll jte v po-ft- ii

tak velkém že ná lo utvmi je
v přeavfelíení In jule nám xkuleí-nym- l

aentrami bratry a příllely
Vl'tnl (IU n nnehf pMJmmi

riáHi'nir f HnrbiiT Hiielnivá xh pr
pííkllího lllHllIpltlil juS' I a '

Unroviiu svintna kyllo lir v i-

M 11 Krmi Vu'k au Iniilhu kl- - '
nmf ml lot nil milou noat při

l h 1 liH náulA nt o I ho ilnr '
lflliidcl IluďlK ullllínl Vá
vAeeli ulvřl hMlmw v milcm ril- -

4

vlnli Jei Jeilmikriwdikr vmul
Kdward a TlierMa Vocásek

SlIUth UlMhl 11 1411 tm

lakokll za cenu velím nízkou

fina ! áří

Vili pfkrl iijpi I4sesjsat

ai(a4!
lálorlm

itfimjn (k)

Voli tm krmeni tMKl II)

PrktOBjlll isliftíaňrs
Prwnta KVaM
HfMiU ''k ÍIWSSS
Ovca uJIpll
'"in' 4S(M7

prvním staveni i-- zůstkva)!
školy a když dospělo k 39 a Z

l oaatiiělému lo mfelit v jihozá
padni časti měiia vyskočil t vy

TJŽ po několik dnf nám stále
AvSak těžko jeti va tmě okolo ryb-

níka když žádný z nás ani nevě
prii Vždyť už si tuhle pan M

Řezáč stěžoval že se mu do sta
vebnlho kamene dávají červi

Vylepujeme pokoje papírem Imrvlirii!
tnvnnf lukiijiiiiie ilvi-l- a vo od dřevu
uvnitř Hfi

Za rehkeru práci ruěíine

Iite al učinil ti nás rozpočet na práce
a nisturiiil spsdajíeí do naAetio olioru

soké korný běloch a činil děvčeti
nesluáné návrhy Když tyto děvče

zamítlo chopil ho bfdák kolem

krku a vtáhnuv je do koroy chtěl

je znásilnili Děvče se vlak sla

Hostinec pana Fr Dočekala ''HICAOO Ano IS lfl

děl kde rybník je Jeli jsme kou

sek a museli jsme se zase jití ptát
kterak dál Jelm pán sonečně se

iiibldl že nás lam dovede neb to

bylo jenom asi 150 kroků vzdále-

né Když jsme pfieli před dům

se opravuje a zvelebuje Si HWi na

1

Výroční zábava řádu Ratolesť

Ptaním íor í 1 k nkiimripiiiá!
Páimlc l i ikam dodáni

Sorna í S íluiá "

Konnít hilá '

Sej n1ioJ lnM Af ieskou síň
vlantnlMladočechů ZČUJ pořádaná dne

záři vydařila se znamenitě Vác Kotóranáš kočí sedal do křiku "Vezeme
vám Amerikány!"

Ows I S bil "

OvmíI Ml#na 80 a(Jul NouthOniaha
V nnliftillnA nillfiviift vilv 4hrnť

Zábavy zúčastnilo ae mnoho bratří
Z okolních řádů Zábava potrvala
v nejlepif náladě dlouho do nocí

Žltoí(li kdíHlánl

léčně bránilo a konečně podařilo
ae mu vyrvali z rukou bldáka na

čtž plačíc utíkala do Ikoly Učí

lelka doprovodila zděSenou dívku
domů a v krátké době rozáířila se

métein zpráva o hanebném činu

neznámého lotrasa Mnozí obča
né zanechali své práce a vydali se

os stihaní útočníka a léž policie

ll'Kr'ř4nl
Ifižlik na ěenu Tvhf-- r téeh nflí-ill-

r h Jímn k ptv SfcISia k doillnl
doutníků vytněnyeb likfjro a pravícli ''m" k knm-n- l a dmiánl

mt'-i- "

Slfff "

tHilt "

Pan Frank Dotek t Dwight defnUovanýeh vln t„n4 e „„ w'rriafruntiA nttilná mfaifnesat mnn}imASeverovy Prásky proti bolestemnavštívil nás v pondělí S večer VnAnit 1 lln_„ll I zamlouvá se aama a ct spolky n- -
i'"n"" h"íi"k' '""'

naleznou v Ho Oiaarfi lenil nnlmillnřlíl i Surnmn lotlov4hlavy a neuralgií pomohou Vám UASX --"BIUUJIC K Ullcllllilll :
nfm víškem odejel áa Octavie

že ae zbavíte nevítaných těch a levníjM Též I sin tsneínf němí v Ho „a Jnktlzahájila oaň honLu avšak dosud
y'~i '"

vlk liÍn"ii)ko "no
V ' ř"Vi ilolináo tut vkIiImIu vyiil- -Zábava pořádaná Kat Dělní Oniarn rovné a nrntoí nt nrn k kfSl 'nepodařilo se ji bldáka vypátrali

hostí Cena 25c V F Severa
Co v Cedar Rapids Iowa V 'Wv'"e ""V""'"1 l'"U'lr ileh tlíinf dohře když před pořádáním zftbavy fiiui

_
)lPl 'U

liikť-koll- tifentall ae 11 malitfilo na nnf 111 tlVriHll r nCkullkK illnH h
kem v úterý 8 září vydařila ae

ftotrab
Občané jsou velice pobouřeni a i _

-

minky Přízni krajanů porouíí se v„„ k bm„podaři li se útočníka polapili - 1 sj ia uiiniiio inm inrui-w-

Vil' IÍ0TKRAmožná Ža ae pokusí sami jej zire
uiíi Priímn sa cnnmřn rv

Jalortca'mi aHe"r dmkr kwré nlidír Brstati nhtl noOrAi HVOU Imrvu imi rH4 Valu lliDo m Mi a
Coloradský medvuvaar - KRAJANÉ když zavítáte do

Spořádaný muž v prostředních
South Omahy a budete ai přátí

SIW9SI0
4 o os as

J M%41

- II Si4 SO

SliM&7t

iii 10

Isooai 40

saesso
f 1 4nos rs

Isiiuosrs
ii va!fi
tiK)Ql SS

prohlédnouti zdejší jatky obraťte výteřne Jakosti a neJzdravelM
letech msjítel malého sice ale

dobře jdoucího a výnosného závo

du hledá společnici kteráž jest v
zuna priino aazuemu ve velki--ae na atarého hostinského

Tlau
Taxwttlkrmmf voli

Taiwlti voli 1 paatvls
PruuU Uká oajlaplf
Franta lbká vyhraná
PraMta brnbá

Ovev pkná al k vybraaaj

ihBU_
JtkSata tápadnl

i v malí-- a ilce:

60 Ib plechové krabice za $ 625VÁCLAVA DIBELKU
v č 2701 Q ul

oa íin-- t nSjai nS tUt-un- Mllrma pravé
Zlaté vjpliltKané hmllnky

lorauika nutihujlel % Kulel m b klfku
kvoiilnS ryté pro pitif nb itlmi n nJlap-li- m

amnrť-k- m niroiknin pio# 'trrhnkaiji
npnlhrr ehf-n- a upravi-ri- IJOll aiG9finViku Pnhlílkn il rmi ph4
upliMwnfm Záruku n SMiít {ikn tniiS
tkl nh dtmukf lorirnmin liluk kulilýml
híHlIiiknuil Hul ll s fuláno ohjmliiár
kun dái kilarmik pknr pminn m knáimn
biHlinkj poát4u 'Marmm— JuHny
h"4-n- koop tm II nb prKli- - u SMiarji
PIAtii chi#-l- l muSkká scSdimiika
ATLAS JEWELBV CO 462 Metrlltaa

CSkkfO St nu? kauing olxabuji
rdin-- hilik klí nul ft náavnnrh

hntlln nuťk rTilTrk notihkéko ilxití
ku'ái!kálK DiAiní ilrlcb mmk blcjalS aul
lailama poobdmoi tc T kolkioa ar

120 lb " $1200

Oznamujeme přátelům a pří-

znivcům oatim v Irving Kaos a

okol! usazeným že chvalně známý
krajan p Jos Mleynek převzal t
ochoty jednatelství "Pokroku Zá-

padu" Žádáme krajany oate

aby va vlech záležitostech týka-

jících sa listu nalrho a ploou
důvěrou na p Mleynka ae obrátili

V úctě Vyd "Pok Záp"

Dovozné (fraeht) na 100 lb An Omahvoa západ konci mostu kde ae vždy

Americe rozena a schopna vésti

knihy a obchodní korrespondeoci
v řeči anglické Jenom opravdo-
vé nabídky a přiložením podobiz-

ny zašlete na adresu F L- - P O

Box 84 Loomis Wasb Za pří

Neb obnáší Vc P T pánům obrnod-nlkh-

a objednatelům va velkém po-

skytuji ae zvláštní výhody

domluvíte česky a vysvětlení ob-

držíte Obsluha co nejvzornějM
VÁC Dl BĚLKA maj zkuSený
hostinský istf

KANSAS CITT án Uti
Planin t S-- tvrdá k okdodánl MtMntáe baSI

Plnloalt tvrdá k ok4o4 JlHaríe
Kvru ( L k!!á k ok Avdánl "

v esaere objednávky a finpmr adre-sulte-

A V KOL' BA
snou mlčenlivost ruč! se ctí- - (jo 6k8 BOCLDEK COLOKADO


