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Dmler okresu jest prý úplně

uva derra Udwarda V Cofiina s

Mast Orangc N [ Dívka ta tmi

zda v úterý předminulého týdne s

domu bohatých rodičů svých spů-sobe-

tajemným Dle tvracoí tvé-

ho byla pod vlivem hypnotismu

Na proeramu dětská v?selolira
spokojen ' Kometa'' dvouaktovka žertovné

výstupy a hrydcklamace a tpěvy
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I V jednom kuse "trarvCackloylíros
výhradní majitelé

— V úterý odpoledne lavíul
do Otiahv d V S Faiman re

vylákána z domu neznámou jí
Nemalá píle věnována je se strany
učitelů natitiidovini programu aScbuyler na kratičkou návštčvu

Faa Faiman jest v dřevařské ohra ženštinou kterál společně s jed Jitcktlinv a IMiro Pelcrr4t praKal Mnalf
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dě Hoaglandově jakožto prodávat
' a přijel ae podívat do Omany na

ním mužem dopravila ji v kočáře
do Newsrku N J odtud po
dráze do New Yorku Chicaga a

konečně do Cedar RapidsIa Zde
své přátele a znimé

— Připravte ae na íkvilou ti
bavu kterou uspořádá četa Tábo

ru Nebrasská Lípa č 183 W V
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proto není pochyby ie účastníci
a 10 na prvním místě čeští rodiče

zažiji příjemné odpúldne v krouž
ku svých dítek

— Pan Vine J Dobrovský náš

bodrý český hoteliér je sice znám

svou usměvavou tváří a srdečností
avšak v těchto dnech překonává
sama sebe neboť se blahem takřka

rozplývá Kdo tomu nevěří

nechť jen k němu zavítá a on mu

blaženě sdělí že se stal tatínkem

povedeného klučiny

— V neděíi dlel Omaze ná

v sobotu dne u listopadu v

síni Metžovč Výbor zábavní vy

Dali jsme si velice záleželi na přípravě vhodných zásob zboží k

výbfru abychom byli pohotově vyhověli požadavkům svých patronů
až ona chladná vlna usadí se na tuto krajinu POKUD KAMEN SK

TÝČE —MŮŽEME VÁS USPOOJITl Máme výminečně žádoucí

zásoby kamen z nichž si lze vybrati tuto sesonu Shledáte že naše

cena jest nižší za týž druh kamen než za jakou je můžete obdržet!

jinde Ručíme za všechna naše kamna Přes 73 různých druhů a

velkostí z nichž si lze vybrati

prý se poněkud vzpamatovala a

vyklouznuvši z vlaku zaslala te-

legram poštmistru Crowovi aby v

noci očekával ji ná ómažském ná-

draží Ve čtvrtek v r t hod v noci

přijela dívka skutečně do Omahy
a poštmistr Crcw '

dopravil ji v

kočáře do svého obydlí Slečna
Coffinova jest upoutána na lůžko
avšak vede se jí prý již lépe f 3

nasnaží se aby zábava tato každé-

ho uspokojila Vstupné obnáSÍ

Siiniožlliiýcli kořalok

Západní dodavatelé

Roderlck Dhu tkotské koflíky

Escapcrnonr a Vlrelnla Dare vín

Fetsoliovych Kalifornských vln
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Oakbývalý Umažan Přijel sem na l
i

svatbu svého Svakrap Faníerlíka
íšným učením mysl jich dcery se
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Potřtbujete-l- i UHLÍ objednej- -— Ve čtvrtek asi v 1 1 130 hod
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mmte si je u české firmy

Dobrá 14-p- neprůdyšná
Oak

Dobrá velká neprůdyšná
Osk

v noci zemřel v ústavu Uamoovu
č 220 již li ul A S Day z 1I&i&pm Coul Co
North Bend kdež měl hotel Ďay

byl silným pijákem lihovin a k
jejíž úřadovna nalczá se na 14 a

William ul a sklad v Chicago

The Universa! Oak nejlepší neprů-

dyšná kamna v Americe in nn
zhotovená prav J20 za

Kamna na dříví ncprůdyl- - 1
Qf)

ot ib pal IÍIJ
Lsundry velká č 8 dvě l) in
díry OlU

Th Utíral t'nln'ral — riejkrlíaiiřjíí
iiťjli-i- l -- nejvlíí vyliřivarí kuiiina
liolovetiá v (Mi y'ml -- ulc
Ink lktllflio V (linatr k k kil
1'fljd'tea vizte je~ TziJU

'Flie Htandard Junior oceloví Hirák
r v ) '1 6 1 velkf a velmi tfžk) veakrz
snlieaiRin filtrován krámií
niklován pravidelný 115 'JI Kil
aimrík m JI JU

The Příze Oak krásná in tnLumber Yardu Firma tato pro
pravidelná tio ]J

radě domácího lékaře Dra Granta
odebral se ve středu do Gatlinova
ústavu v Umaže aby se zde léčil
Zde však se roznemohl a za týden

15c osoba 12x5

— V minulé schAzi zástupců
české Svob Školy zdejííídva nové

spolky přihlásily ve za člnny těle-

sa tohoto a sice kíá Slovan f
78 ZČBJ se základní ti přípěv-
kům IJ500 a ftád Eliška Pře-

myslovna 77 ZČBJ s příspěv-

kem $5 00 Před několika měiíti

zrtorganisoval se sbor tento se

Staviv zvláštní staoovy pořídiv
členské diplomy Mělo se za to

ie krok tento aspoň poněkud oži-

ví jediný národní nái podnik kte-

rýž až na několik čestných výji-

mek setkává se s lhostejností až

příslovečnou Již faktum Že

jsou mnohdy schůze s velkou

bídou zahajovány quorem 5 členu

dostatečně charakterisuje zájem o

českou íkolu jak člena tak i ve-

řejnosti Jednání takové nedá se

pak odbiti omluvou "byl jsem
zaměstnán'' ježto jest skorém

pravcě nepodobno aby byl člověk

právě v den schůze této po dva-

náct měsíců v roce vždy zamést

nán Proto sbor zástupců vel

dává uhlí všeho druhu a zaručujíc
plné uspokoiení žádá o pfízt--

krajanů FRANK KAŠPAR
Atlas Ilot Blast praví Q fnlJI l- -
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ko lom nvliUií IHU4 pru
lUhNiil Ji-- t inrvtmm tu
piulrM mVítu i tfiir-lili- u

Itarvu ím vf vtl tvtti
MuHki m l 'Immké rc

i'1''-'- " keiii nepru- -

riutivjiclti) tm'-- ani
miMirln-kf-

vIIm

ktrfijktirrt fHil'iiýtti
pln'' itrahukMmjr w pío-u- i a
Uliravnrit Nic lxilli'i
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dmuti tu lu ronit t~ Im

dělná I12JO QDdzemřel V nemoci ošetřoval jej t— - íiditel
Dr Ford a týž udal za příčinu The Star Oak není in nn

K VÁNOCŮM!Silsmrti jeho vadu srdeční a chorobu lepSícb lúiuU
ledvin Ještě téže noci zatčen

byl W B Ronaldson ředitel
Gatlinova ústavu Lékaři Laven- -

mu tm e riiiiini miif
kfi nnb ňkntmUiin ífltr PovSImnřte sl tohoto seznamu-Povilm- néte sl técbto cenkem I! o I It 1 31 a murt-Mii- i v#i l

jřaiiii voli iruliiiillijr iiIkU rnplaeenlm
der a MacDiarmaid pytvali mrtvo- -

— Přijme se za' služku řádná
česká dívka kteráž se vyzná ve

vší domácí práci
J
Dobrý plat

Hlaste se v č 210 již 36 ul

Omaha 14

— Nejstaršíra a proto také ne-

oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem

nMifi 11 9" xHnno a oiiiftunftvKnu iitm
krittf rnln ifliirttiii a iiiili-- liHInkw twi
lion rfumirnynné titul vám ulpltiiti ef-1 1 a stvrdili výpověď Dra Forda
HrMwnl riloliv Arm limllnKV dli

Že Day zemřel na vadu srdeční a

roura
ijc

30 palcový plech pod
kamna yjc

Kbelíky na uhlí 13c
Dover kverlačka na vejca 3c

Drátěný podidávec na

podobizny yc

Pěkný kbelík na vodu 7c
Salvanisovsnd kbelíky 13c
i nabitých patron 40c

dril lii ! iirxlil tnatrr 1'lltn
ctoiwtoil niuaká nl llui!il

chorobou ledvin Poroia ko
ATIA JEHřlJtV CO

bil MitropnliUn Itlwk Clili-air-ronerova vynesla rozsudek ze

Day zemřel na vadu srdeční již si Nil rlUf ku tli j iiliMtiiilf'--! ww rfiri--a Krumlem na rohu 14 a William
přivodil nemírným požíváním- - li ul Přijďte do útulného hostince

liiHlInck akrmlli linrllfl ink r4
tiiílklin Ikí kiiřukíiio nWInl tlrlnh
tr )( Mi lklři „ť1 h w OWrfBlil
(Kiítxvnlnli iiiánkáh 'Irhovin Bratr Dayův odvezl mrtvo toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost za nálevnou

Kupony zdarma k každým nákupem

HAYOEM BROS 16 a Dodge ul„ Omaha
lu do North Bend kdež tyla v ne

děli pohřbena H2SL-- MASNÍ KRA?f1
— O úřad poštmisfra v Omaze

usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Priopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil se jednou ten

K tlmiiifiv "8TANI)AltI" fotio
1 tucot nnjlnpílcli fikoli

edllekovítli ri'lmrilů

iiHua
TnntŽ t 2 tuny Imawlmíeb I

Sfiřvneh rekordo
iitOO

Edlaonov "IJOMB" lonojtrař a 1

tucet rcknnlfi
flKOO

Tentýž a 3 tueiy reknrdfi a pří-

strojem na dWmí

$ftm
i turel řfakyib Jodllf kovícli
rekordů U00

S tucty řeaKýeb Jodllf kovjřcU
rekord ft BW

8 tiiclyřpkýiH Judllfkorých
rekordů 13 00

5 turlft ekeli Jodllkovýcb
rekordů 90(10

Iřwikf-- ?plnfr flfSo ffh
pru iriluvM irul Vklr a

Columbia biH (lvá punl Maiuru
rt tr: K llinnni lirlMitkf Hunvé
Narudiiilio lilvwllii v 1'turn a pp
lirmfl ilurlnmaiivt iinlM Imim

rltj $4 00

íifn řkrh rakoMlk M
n iKMiiinl Vniknri „lilHtíitvkv

Ihnnd mUlnl II iililim (mi(ii
erdnr) UnivS iitijMinlykuu

Hudttsl slsirnji a Imí tiiidtbQlny
aa tklsd

}ílllif itmkf íMrf hnilnf lívod

sa straní mesta vlastní kraj aniuchází se "pouze" asi devět žada

příjbe podruhé zase neboť nikde Ir ití ví Iíun!lví
Hile 1 144 jiM 13- - "l--

NsJíítM titnhy mhti vSebu ilnihu

se mu nedostane lepšího 'štolu ani

ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než Ž€

na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a

tlú totiž těch hlavních Kolik

jest ještě žadatelů vedlejších to te
noví Senátor Miliard není prý

ještě rozhodnut koho do tučného

úřadu toho dosadí Úřad pošt-mistr- a

v Omaze vynáší ročně

14200 a co nejdříve bude služné

jeho zvýšeoo na Í5000 Místo to

anek naláiti A aunnk a vfilise vín ho co

f obor tnnto uriarlá

doutníků tu dostanete to nejlepší Ceny IcvníJÍÍ než kdekoliv jinde

rVlvHAí
♦

♦ Vefejné díkůvzdání !

%

ml býtí obsazeno dne 20 pro
since

— Pí Marie Glade-ov- á oblibě

oá porodní babička sděluje a naši

rni Čtenáři Byla jsem po tři nedě

le nemocna ale díky panu dokto

zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "šmejd'' nekoupí 23x4

—Krajané pozor) Známý a oblí-

bený hostinec na 15 ulici vedle

"Crcighton Orpheum" jejž dříve
vlastnil Rudy Havelka a po něm
Louis Máchal fídf nyní chvalně

známý krajan Joí Novák Bude
mu největším potěšením posloužit)
vždy krajanům' řízným pivkem

Tímto vslav4m srdWiié díky
p Dra L Hirofouctovl ra ívW'-niíto- u

a vý!irfiou ttkuřUnu ob"
I

ru svobodovi uz zase beham a
vrrahltfnJ!mkřft p6Ki1nli:h

rmkorilĎ pro fiijiKrMfy

tílSH Ava A Tmw Vorle
Iv— ml

Oděvní výprodej
kdykoliv 1111 ziípmlA odbývaný

VeSkeró táohy miíždhýťli Nvrcluifků itolilnku od
H íi MarkMO & Co 10 ziíji 4 ul N Y

Výprodej započal v sobotu 7 list

snaze aby získal co nejvetsl za-

stoupení všech poctivě a vlastene-

cky smýšlejících krajanů rozhodl
se pozvati do svého středu nejen

spolky ale i jednotlivce jako členy

Doposud kromú jmenovaných
dvou spoikfj phhíán ae ještě
následoval Řád Palacký č 1

ZČBJ Tíhf-- r Columliu č 69
WOW Tábor č 4771

MWA sbor Vlastislava č 29

JČD sbor Boleslava č 6oJČD„
vesměs se základním příspěvkem

ťjoo Doufáme pevně Že i

ostatní české spolky nezůstanou

pozadu a přiloží ruku k dílu tak
Šlechetnému a záslužnému Kaž-

dému spolku jenž přihlásí se do

svazku tohoto se základním pří-

spěvkem I500 vystaví se členský

diplom a bude oprávněn ku třem

zástupcům Kovoěž i jednotlivci

jsou vřele vítáni a bylo by sí oprav-

du přátiaby se jich přihlásil počet
co největší Přípomeflme si ona

pravdivá slova jež promluvil k

pára při poslédoi své předoáSce
Dr Iška a jež zajisté tlumočila

smýSIení všech poctivých Čechů:

"Nezapomínejme dobrých svobo-

domyslných ikol českých hleďme

je co nejvydatněji podporovali v

místech kde jsou a zakládejme je
Um kde počet krajanů skýtá zá-

mku že prospívali budou Učifi

rre Školy ty ukutými by dítky
naše s radostí samy do oich spě-

chaly a se aby k návštěvě jich

donucovány býtí musely Pomně

me že pouze dobrá Česká Škola

je to která v této nové naší vlasti

stará se o ducha a výchovu ryze
českou Nebude-i- i dorostu aspoB

poněkud česky smýšlejícího je
veta i po našem spolkovém životě
českém"

luhu v m Renirjcl tri tírtnr ?
trvající a 1Miriičují Jej co - J
vřeleji vform krajanům ♦
Xárovefl fiecllť přijmou vfrt 2

díky mé aentry a aounrriky od ?
Hi)k£i xn lakavlav nívklf vy a {

tu přátelakou a vtí in do-- 2
máčím oiiJkiiii (líliujl urím-- i
ní ta vírchny jrjich ricoceiiftel- - ♦
u alužliy v dilí intiJ!

prokaxané V rte f

výbornými doutníky a nejlepšlmi
likéry Pravé plzeňské a chutný
zákusek stále na rurn přátelé a

známí zastaví se zajisté u Nováka

kdykoliv budou míli cestu do

m§U x

Krajany naše upozorňujeme

jsem opět botová bejbínka rozná-

šet Tak na shledanou!

-— Ve čtvrtek odpoledne přišel
k vážnému úrazu James Storall

zaměktosný jakožto vozka u Hong

Kong Tea Co Čís 1613 Ifoward

ul Koně jež Storall řídil uleklí

a pniiiičnf kšry ns j6 ul a dali
se na útěk Před Bennettovým
obchodem vrazil vůz do telefonní

ho sloupu a Storall byv z vozu

vyhozen zranil se těžce na hlavě
a mimo to zlomil si několik kostí
v levém rhoftidl V obchodě

kdež jest zaměstnán dostalo se

mu lékařského ošetření

— Včera v 10 bodin dopoledne
oddáni byli v českém katolickém

JHary Snílfsa f
Snámá v obcliodi! A jiniiem 7

Mary (iladcová ?
Omaha S Hat lunt f

na elegantně zařízený Boy's Home MužskC obleky 690 a990Saloon na róbu 13 a Howard ul

v němž opět hospodař! osvědčený
český hostinský p Anton Křeček 1650 '1„jí íík i ííJdete !i ds města artb z uěu a

2000 rCJIIll Ji j 9 W HKt)!crí a ři rctrí! fltry t i"r
VvIjIiÍíkiiA lavldovr ir4ky protijste-- h souženi hladem neb žízní

zajděte si do hostince Křečkova
NaneJvýŘ feiiomciiuliií Iiíccodřvukdež řízným ležákem Storzovým

IiiiIiiiiI hlavy a plli lil Imluiiiii po SV
řliiiiivkil Ui ifnt ii( In línám

S 00

Iiyllrina rn pro faludok po Wn--

v Beránkové lékárně

POZEMKY NA PEODBJ

Mám na prodej pozemky v okre-

sích Butler SewarJ Lancaster

Greeley Howtrd a Boooecelkcrn
asi 10000 akrů Kupec může sí

po přání svém koupili farmu jen

zaplašíte žízefl a chutnými zákuzky
chrámu sv Václava p Emil Chle- - ukojíte hlad Též i o nijaký ten

říznější doušek a výbórné doutníkyborád se slečnou Františkou Plo- - roh It a Hllllaiii pnifutní sUniee

Jediný český obchodcirovou Novomanželům
o so akrech aneb třebas celou

jest pečlivě postaráno Zl nálev-

nou naleznete biiď samého Toníka

aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najberga ' kteříž vzorně
vás obslouží Tel: A2526

sekci ta cenu od I15 do J65 akr
BližSI podrobnosti sdělí vám ! Skvělou zábavuochotni Frank Mareš
it-- mi ' Dwight NsbKouříte rádi dobrý doutník? na Mlavii ík télio Ir-- rí

rif aoorii naiofádajf

vlaatnt

SCHNEIDER & KLEIN
v f 12 J 2 J 13 ul„ OMAHA MB

Mm ie sklada vyliorní Impiwtovamt I kallfornaká vína kontueka
kořalky a likéry vierb uruliů saenny ajiavnj

: Clfir't CJO Kfilloii
Otijiidriťvky ňá vmek vyf lulí aa poIcMIrť a za říiořf t raf
Oblihaný křajan JOH KA1Í ÍK vzoru! koaly obalouM

„ r ▼JP I

jestli ano tož zastavte ie u Vác

Dušátka 1248 již 13 ul a požá
ottpreven Mt allplí prtrtl -

niipitt' a tiaaim v Zprávjr stpolkovtf

Tel Jw Mukal Omaha
t Poflp Sokolky Tm d I í

'

neuralgii naatuzenínám atd
v neděli 22 list 1903odbývali bude pravidelnou schůzi

dfles ve středu večer Natdarl
I r síni p i W lírwha na JIŽ 13

iRA KICH7LSA vttBzmkm

"KOTVOVÝ"

PAIN EXPELLER

t' R Fibinger taj
Lete Jsa Uaa atařP if a iiniinM jirv

— Již příští sobotu večer uspo-
řádá četa Táboru Nebrasská Líps
č 183 WOW skvělou zábavu

síni p J W Hrocha Zábavní

výbor se svědomitě vynasnažil aby
zajistil zdárný výsledek této zá-

bavy Jestíť to prvé vystoupení

čety Táboru Nebrasská Lípa na

veřejnost a proto musí býti vše

A No 1 Nepochybujeme že

přátelé a příznivci oblíbeného

spolku tohoto v hojném počtu do

zábavy v sobotu se dostaví

— V sobotu odpoledne hrál si

rjletý Lawrence Solomon synek
Dra Solomona s C 1837 Vioton

ul ještě se třemi soudruhy poblí
že 20 a Vinton ul Kolem

hod-- jeli kolem tři neznámí dosud

hoši v kočárku a učinili o Solo-mono-

a soudrnzícb jeho několik

nemístných poznámek Hoši

pustili se do ostré slovní potyčky

odbývá schůzi zítrs ve čtvrtek dne
)I(U s mwlirch Aurliiten oiámfrkwabl T 7fí!fik v 1 hodina 'odpoledne

12 list v 8 hod večer v Sokolov-

ně Přítomnost všech členů nutná
'Isrocí! lynJtewíortrJOčwve rce IS32

ulehčení iehof se mi do- -
jelikož důležité jednáni a placení

dejte o "My besť ' Při tom mů-

žete si vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko

hojnou zásobu' Jakož i tabák kuř-lav- ý

ŠSupavý a Žvýkavý
Doutní-ofkov- ý

tabák 'prodává nyní libru

za ajc ' '""'i 27—

— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlítzova a kte-

říž se chtějí výborní pobaviti mě-

li by navštíviti moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s c roh ij a

William ul v oěrriŽ vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel

ChleborádL Krom! toho poslou-

ží vám laramantoí Čárli nejlepší-m- i

doutníky likéry jakol i chut-

ným zákuskem jo—tf

Víťucsí 25C OSOtt

Vlny+ukf plu I fm (ilwfl frfrnl

K hojná ní fit ví iv v ťícll
14x2 Tínf

stelopowziti proti rheura- -
uiiahfl HflTVTlVF m "TJ

eSiÍ ŤXPirilFRII (iiohutMi Jti
příspěvků předléhá Z rozkazu
Velícího Kancléře

Bed Sláma S A a F

M"Wollstein&Co
prodá vám gallon

dobrého claretu za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státí pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
622-52- 4 jižní 13 uL Omaha Neb

tn vdomií#odooruéiti

Si t k kli (' Slí frmri illw f n
— Zubní lékař Bailey zaměst-

návajíc! českého assistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paston bločku — S

Víte že jest Severův Siiiiel
srdce nejlepším prostředkem k

utužení svalů a epraveof pohybů
srdečních? Cena froo W F
Severa Co Cedar Rapídt Ioaaž konečně jeden % chlapců acdí- -


