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Divadlo Prain odboru Těl

Jed Sokol dno tj listopadu t r

zahrnujte! 13000 akru bohaté půdy

při snížoných con&oh od $15 ilo $30 naproti farmám v

onom sousedství ktoró jest vtlkou většinou Čuchy osa-

zené a pouze od V% do 10 mil od městečka Clarkson
vzdálené Pozemky tyto se rozprodávají po Čtvrt sek-

cích neb více od $30 00 do $4750 za akr

8 čtvrtek prodáno za jedou týden

Pište neb přihlaste se hned dokud máte příležitost u

staré a spolehlivé firmy
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(přlítí nedíli) v síni Laitnerově

abychom viděli jak se t pouhé

Švandy můža dostat "Manžel do

basy ' Toť se rozumí Že lam

bude celé nale české publikum
namlsá se a na ta Imahem pohrne
so to všechno o americkém posví-

cení 36 t m zase k Laitnrrovi
do

jt hol ktlltnl ulu lnul v t sot 4 ns

(J ulici i'i5nř vrrůsiá doplňuje
své zlpul y nennlále čirUvjm cim-nl-

rboiliii ktiré bude vilmi

levně prodávali Má též Velký

výhtr trvtnlivé modul obuvy pro

pány dámy a ďtky Na skladě
má krásné obrazy jež vkusně a

lovně rámuje Neopomeňte že

nik Je zboží tak dobré levněji
1 a 111 1

- Kleftintn a pohodlně zaří-

zený hostinec vlastní

Jan Červený
oa roku 20 a Q ul v So Omaze

Řízný Mctzův ležák stále na čepu

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

by výtečných kořalek které pro-

dává levněji než kde jinde Jdute-l- i

kolem neopomeňte se v hostinci

tom zastavit! neboť tam najdete

vždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ochotně obslouží

Honíc ťurtilliirc
505 sev 24 ul South Omaze
má na skladě hojný výběr nábyt-
ku koberců kamen a pod Zboží

prodává se za hotové nebo ua vý-

hodné splátky Výborné zboží

vzorná obsluha 34—

— Velké přízni krajanů našich

těší se zajisté zkušený lékař

Ur JIJAbcrly

Besedy pořádané žactvem

Zprávy zámořské

Z Jllnl Ameriky

Vry#il rrrWave — A"ntf Ul 4

4 tmtthkln ttUhitm — Ai"i

tét mim rtt4n I Htg!} i té
émr

Du j lmio4i]ii vfr prolitá
ila ©lyvaieNtvo l'anany ivou
nt o l vítuf oj Kolonii ie (Jiiver
nCf 'animy Obaldia vticlint

tUnHlil p inunMI iftrovt A rio-lál-

Tovarem Amiyeni ! H

eicani

Vlcchny é budovy byly

©haněny proiitlunl vlídou l'o
vmíul lútiMnilo i 3000 oíI

mulA ala převru ukonfeu

betě vtclio krveprolévánl
'osádka kclombitkélio vojoki

poil vrltulti Reiu-rál- Toircssa

která Irtcla v Coloně hrozili nej-

prve íe vytáhnu proti raním
povstalce ttreitá Jedině ziklo-ímti-

velitele Uubbardt z ameri-

cké bdě Nmhville bylo zabráně-d- o

krvcproliil t Torrcsi 01 domlu

vu juho odtáhnul t pojádkou

Ivou čítající 400 mužft c Colonu

Druhého dna ie tam však zase

vrátil a prohlásil to vojsko jeho
oezftstane v krajině v níž bylo

poněvadž je nezdravá a

že netrvá ve městě Situace byla
velice vážná a velitel Ilubbard dal

rychle rozkaz aby námořní vojáci

obsadili banky a železniční budo

vy a poněvadž mcH v celku pouze

50 muža k disposici požádal o

dobrovolníky a přihlásilo se mu

dalSIch padesát mužo Barikády
ze žoků bavlny byly oa rychto

zřízeny a vSechny přípravy k od-

ražení útoku kolombickčho vojska

učiněny
Mezitím Ilubbard započal dalěí

vyjednávání 1 Torressem a lithii

tomuto že stáhne tvé vojsko na

loď odebéře li ie kolombické voj

iko do svého' starého leženi asi

milí od Colonu Torress vlak

tuto nabídku zamítnul a sice

proto že jest to nezdravé místo

Na to velitel Ilubbard mu učinil

nabídku aby odplul se svým voj-

skem do Carthageny a ten konečně

si dal říci a dne 5 listopadu večer

odplul i s posádkou 1 poštovním

parníkem Orinocx Posádka
sestávala z 28 důstojní-

ků 435 mužů a 30 žen Sotva že

parník odplul dorazil do přístavu

americký křižák Dixie se 450
námořními vojáky

V pooděll došly z Bogoty neza-

ručí ié zprávy do Spojených Stá

tí:žu obyvatelstvo Bogoty rozhoř-

čeno odtržením Panamy vtrhlo

se oa culíce v Iiogoiě usídlené a

že má právo projednali dohodnuti

l panamskou vládou aby národa!

česť byla zachráněna Tato zpráva

přijata v ťanamě s nadřením

neboť považuje se za důkaz že

kolombická vláda se smiřuje do-

konanou událostí

Balkán

zdcjSI Čes- - Svob školy Jak nám

učitelové sdčlují jest program
hezky objemný a zajímavý Za-

čátek bude ve 1 hodiny odpoledne
a každý jest tímto upozorněo aby
se do krocana obul už aspoň v

půl dvanácté nechce li něco

Fři této příležitosti účin-

kovali bude též naSe chvalně zná

Nejpoliodlnřjsí ('eskou síň
TlHUl

Fr Leiitnerna SO aljiil Simlli OmaliH

V polioillntí niilcvnfi Jest vžily víbnrnť
loíík iih řepu vMřr tich neJliipMťb
tldiiinfkfi vytirřnjřch likérů a pruvch
niiřiilSovunýclí vln
l'roítnumii útulná mlstnoiit apolkoviS

znmlrmvA se anma a nt spolky f
v Ho Oinno IcpU pohodlnřjňl

a IcviiÉJSl 10 slil turmíní nimA v Ho

Om7e rovné a nrotoi ct spolky f:ekí
uřlní dobře kdy) před pofdiliínlm riiljsv?
Jnkkoliv přeptj) so u mB]llol- - ns y

1'řlznl krnjHnů porouř! ie
42 Fit LAITJiEK

má kapela Fraňkova která zase z

ťoonniižFAfochoty a vlastenectví několika

čísly do programu našich Žáčků NEPOSÍLEJTE PENÍZE! 3JŠrv ISTK-- NIM)KOJKM

A bvehnin rycMn uvp'111 nueřlmíl a pred nov itíkiiímky a
etn nám v) Itnénorlnou tíMDidku a rooftvAnH kh tlhicií dularii uremi] AiiHtuto hevyrovřililir

''flrlrcftu a nellillíAf mireMiil lHiilei a my vám pollemn tyu yht: I lioxnu jemnyeli (ioulrilka H4

přispěje Tohle víceko naladí

vločky zdejší krajany a krajanky
že jich zůstane málo kteří by v

první neděli v prosinci o půl osmé

večer nepřihlásili se za členy naSI

V EHnrftlové xhríM m-l- nlUlov tjiuhU hftrlirikÍJMIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi ukryiyin eireriiikcni (iirrvM jiike enomii uik
iíirt Jako Kl U) hodlnkyi miniCeriy eertiríkít imMet kaMýml lio1liikaiiil o Je njjriivliiie
xlarniu nebo vyniCnlinn ni nov ik IjikIoii b kil pr4víi I zlatý j' kný Mlíek a iivfk I ítrtivtm

lrlllaniov kriofliktii'fiiiihkim nnivu i Bliny prui-- mirtiernýmt pmiiienutril vninhn jmcna l

na rohu 24 a L ulici na druhém

poschodí V každém případu mů
Matice Školské pro vydržo

brilluiihivoii Ji bllel nliiM knolllřky k bnickrim I (lír knořllkň k fmin'tňm I! tijovjub lífek
7e RtřlbríL ul Ifi?! Uljf Vře i iiisiprvft prohléHfjřiMi a uztiálM 11 Ut anejipl lál vn uvinu ílvoK-
uililufle 853 0-- aexprfMKiif uoultilek Ilmik anleiNl Vln eo ftfúláme llwtl iihVNte rián oilnoril

All vulitn títéiiútim Tylu vfi'l n liiiiiiKkýnil hodinkami nekrytým ellurnlketn mlnlii uiuiakfch hMjJ! MHumo je poalatl pullou
vání Ccské Svob Školy zdejší
Považte že vkladné ku sboru poiietn-- nouiv peinxe vafli rioiunnavaou a k lomu m eiu na p jftiovne

ť MOIIAM) ( O 153 Flflli Are ( Iileiin III Hlarý poctivý obchodní ittm

žete se nafl spolehnout V úřa-

dovně k nalezení od S- -g hodin

ráno od t — 2 hodin odp a od
(firmu tum jet dpi ní polelillvou Hed )tomu obnáší pouhých 50 centů a

Jím A Biirtoň I
2 linl S

i zařízenV HostlllCC

I rh 30 a (( ul Ho Omaha

S ftlný Jetlfirfiv Icžilk stiile na řepu §
= Wejlfjpfií druhv viní líkiírfi a =

3 Jemné doutníky 15— S

TilllMllllllllllllllllllllllllllllllllílIllllllllllllllllllllří

8 hod večer Číslo telefonupříspěvky 50 centů ročně čili 4 a

jednu ScsNtínu centu měsíčně Pří-

tomně čítá Matice ŠkolHká as 60

A biíESA Ř

ESKÝCH SPOLKŮ
1365 soxm

— J I MALÝ na 24 a Q ul
'členů a oení příčiny proč by jich

má na skladě vždy výtečné dout

níky a tabák všeho druhu čerstvé

pečivo ty nejlepší cukrovinky

nemohlo býti nejméně 200 Jest
to povinootití každého krajana

aby se zajímal o podnik který
nám slouží k udržování naSí

teči- - jen ku předu!

Zh r Ni-- I dn ToIiImh '!

OMAHA
Hbnr ItolcHluvn t (10 JČ'I

odbývá nehnilo kiiíilnn druhou nedfll míilel
i árolni inl o tui hod odp Vyxlouillá
pHededk Anna Krnlfl pfwlnedku Vlnel (let-má-

1144 Ho II) HtfiáMdku Antonie Kment

tnjninribm Ffanlllkiv řixik 1:114 MurihiiNt
ÍÍIMU Ant Miíí Ii Iial Hu íb Hl loKllnl

ovoce fckolnl a psací potřeby
denní noviny a různé zábavní

Nízké

cony
knihy ku čtoní Vykonává též PfiičT mbmTil Jed Sokol přijímá žáky

žákyně do cvičení Kodičové spolehlivé veškeré práce notářské
nlee Marin lleíitn Wllllnm ul 'lorkyn6

pojišťuje proti ohni Navštivte
kteří si přují aby dítky jejich
tíloevík pčntovaly a tlio zdraví své i j a on vsi vzorné oosiouzi (li
utužovaly nechť přihláof žáky u O plízeB žádá J J Malý

— Dříví vápno cement plast

J)o San FrancMa a
Los Ariííclcs - $2500

Scatlle a Tacoiím

Wasli a Portland '

Orcsofi - - $2500
Spokanc Wttsli - 2250
JSiil to a Helenu Mont 2000
Salt Lako City Utah 2000

Ul? Horu IIiimIii Wyo 1075

Lístky na prodej denní
až do 30 listopadu

FřimřřcDÉ nízké ceny do sta jiných
míst Požádejte nt:b dopíRte si o

brožurku obsahující vkchny po-

drobnosti

Vtskrzné turistické vozy do San

Francínco Los Angtlcs a Siattle

Projevujeme tímW riclífcrioii
oiiittriitť milým přítalům

Jďw fu a Marii Vydliíkovýni

nad nenahraditelnou ztrátuu mi-

lované jich dcery

MAItlE AJiMV

Jež v plném rozkvitli niladontl ve
litíiFI neplných 17 rokft pfeňianné

Sok Jar vafikáta a žačky 11 ná

Celníka Sok Jos Štěrby Cvičení naítd výhodně koupíte it Croaby
Kopictz-Case- y Co Mají též velkékaždé úterý 1 pátek od 7 do 8

!oerit jelen vynoř nmjnikii Huwriuu itiinAk
Hurln Kiiílefek lluřliurn llufiiuin

Rád 1'dlaeký ř 1 ZCBJ
u1 l#v4v kisidnln4 IfMtK kitidoi] ítTrtoo
nndfll Y Hifmel o Z li ndp r utni u I lnirov- -

Uiiliu nit IH a Wlllliim ul Předu Kiir Mu liícr
J Jim Hinlirer I4W rlo 4ňl„ díetjun Mvolio

dn IfcKM Wllllama ul pokl Ant Kliček

Ui Jun Hii h 5 MjíM Přilila
odbývá v mítiíiZB ilťnbý ftřtvrtý ftvrtk t
mlialei bodl ti reíer v fjrlkov mínlfiimti
v Hokolovnd Velleí Kuncléf Klid llavnlka-141-

Ho 1B Hi r K 11 í Krnd hláiint
WMl Ho 14 Htr„ Václar 1'Hbyl M ol V„
HIli lllekorf Ht

1'oilp Kukni Týrí í 1

odbývá ivd ehlire dmkril nifmín ksfdou

hod večer výběr všech druhů uhlí Zkustý
na vecnoHt odesiDoslechli isme též že česká budete spokojeni s váhou i do
Kéi víUrhojlvý řa Ktnírtif kru- - zbrotou zboží Úřadovna jest na tou bolení Va4i a racclf třžkoll

N ulici mezí 24 a 25 v Johno- -

Prorokuje válku na jaře — Smutný nově pozemkové úřadovně 6—
riinii již jnli! utřídil ťímrtírn mi-

lované dcery lo Vám přátelé
drazí přejí ujiříímié

Frank a FnintlSka Klíma

Hpnnter Nb t Imtopnilii IIKW

osud Makedoncil — Evropa do
— Krajané již potřebují dobrou I a a pon'Kii v vmmci v mni mivUolorofnl nebuxeodliýrá 1 nedoll V říjnumdhá se odrav v Makedonii —

Škola v South Omaze získala v

Omaze nějakého"mecená5e "který
si rnyní když Pán lift!) stvořil

svět z ničeho že on zmíněné Ikole

může dávati "prezenty" také udě-

lané z ničeho Nebylo by lépe

aby prezent takový proměnil a

vstrčil si drobné do kapsy? (To
ten "mecenáš")—- - Zpravodaj

práci zubařskou nechť se obrátil pňlleiniKtbnwi I nwlíll v dubnu a Crrtletul
t lednu urpriu Ptilierlii Krhnk Hvojtek
řllllil Ho )M mHiipN"leiJfi JIH 1'li'hn líild
HoHHI taj l'elr'(Vhý 1417 Ho 14 Htddntnlk
Alola Kulpitr l£in Hi IS Ht poklHdnfk V K

důvěrou na osvědčeného zubního

lékaře dra Bailcyho jehož úřa

Volby v Dulhariku

Do Londýna přijel nový diplo

matický zástupce bulharský čo
kov který Učí stav věcí v Make

Kunci IH4K Ho i Hir vynoř ni ujel ku auií lilidovna nalézá ie v 3 poschodí TRŽNÍ ZPRÁVY
Pixton BlockuOmaha 8—

rWpán Hlmon ttoknnwk Jox N'rnnc pmpo-rníiil- k

Hnil ďiiiiliir výp pr VJ flobrov-ulí-

náfelnm ) V KaSpr vfp nhf Ant
ViiMk revlaornl vbor Ajat K Novák J Vrtnnřku v černích barvách a — KRAJANÉ POZOR! Chce- - OMAHA lion in UtUipuáa

vypuknutí války bulharsko tiro Httipur oiori jim Jlnilrn
TM Jed Nnknl r Omalia

tc-l- i se dobrého piva vlna neb J B REYNOLDS City Pass Agent

ijoa Fsrnam ul Omahacké považuje za neodvratné Dle

uho náhledu vvDtiknc válka na kořalky napiti neopomeňte navští-

vili bratra Slovana
odbývá v pravidelní nboze kiiCdou druhou
mimin v rnAniet vniter v nv mlktnonti £l:1
n i:ilh Ht Jonf Mik tajemník

Novinky z Nlobrary

Niobrara 6 listop
— V cilielnfii náležející firmS

jaře (úd Clh iiKr 113 Wlllliim Ht átutn k Ant
Hiicbý pukliuluSk J KuláCný

M Vu Jerusalema
3a u uiKritický mlstokonsul Masaey ve

Opoíemký Vlasník Si Co počalo Tábor Koliimbiik ě WOW

uřádá avoje nrnvldnlná achnui kaMá I

4 bil

"mr

SWe

lile lil)

"
"

1W„
"

MtMHtt

"to

lanu "

"irone

K iriii t pH k' i""'
iiTmií I bílý

HnniMirf nor!

V)ro xutvrnt
Miila miUllrín

Kiala birm n]lpll
Minii) řnrin Ipatné iluhrí

Cxplc

KIU
Krbuy
Kobontl

Krorjnl

Varně potvrzuje zprávy o polito
vánlhodném stavu aoooo mace il 'In v m'mlel v alnl hutnili 1'raba na % a

kde také obdržíte vždy chutný

teplý Munch' a můíete Valo "che-ky- "

každou sobotu proměnit! FAUST :'W PIVO V TRHUdonských uprchlíků kteří jsou ve

va již pracovat! Každý den zho-

toví e dva tisíce cihel Jest to

oejlepií cihelná na západě vel-
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nMandka Josefa Hlániová tajem KatoHna
VelwilMvaká 131 a Wllllatn Hljioklad Mar

llrlidtvá kanelfliaii Iwirota Tb-h- í narlal
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jimž vyplaceno bylo služné za
IBIM10 bojlnka t!moibr a

irono Kltlotd
' llOKčtyři měsíce Nyní prý bude linou ctyf let hlaia za okresního

měly použiti ozbrojené moci

dosažení cílů
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dátů Ministři Petrov Pakov 1

llahml d k prostředním %%Xt&n

Voli k krmrat t 7d4
Kré7 a '' - B4
íjoicií ku twmvi

Tlttw ':iltiJ©7l
TttMlti kmwií olt„ Ír3IO

Harlmra Kaček qoamjui pwurniri n
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m)( na iklmlí oejvítll tínubii a nelepil
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dvěma malými domky a atájemi
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