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Poloviční náklad
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vách I37 50 poloviční
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hit Oba krajané vyznají en zna-

menitě ve svém oboru hotoví

prácí prvé třídy za ceny přiměřené
a tu neul opravdu divu že zákazky
na nádherné pomníky jakož í

meoí náhrobní desky a pod den

odtfa araprarldnln aohtza ksSdoa drnkou
atl#iu eaSalnl a'r a rniatn(tl MUiest přáním jejich aby se lim ve český polirobnfk a lmlzamovtU
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dobou bydlel v hotelu Praha Aa

před 3 týdny přisel Charvát z

místa kde zaměstnán byl v jed-

nom hostinci a itížoval ti na

hrozné bolestí v ruce Z počátku
myslelo te íe jest to revmafitmus

nelfsstný mlíďk tk4 tn po 3

dny léčil te doma Vlak nemoc

nelepiila ae a tu přivolán lékař

jenž prohlásil že nikdy ve svém

Životě nesetkal te 1 podobným

případem jako jeit tento Béhem

dvoudenní nemoci pokryla íe totiž
ruka mladíkova černými skvrnami

Nařízeno bezodkladné převeicnl
do nemocnice kdež Charvát po-

byt 14 dní Pobyt tento vltk
nepřinesl mu ulehčení neb ko

uečně za hrozných bolestí dotrpíl
Zvláltě mezí hosty hotelu Praha
litováno bylo smrtí jeho
Charvát mírným svým chová-if-

získat si přízné vlech Tílo jtho
převezeno bylo ve Čtvrtek do
Wilber kdesi znmává matka jeho
a mlaií bratr a pohřeb o 1

býván v pátek za velkého úča

ttenství obecenstva

— Čik4 Svob škola hraje
v nedřli večer dne ij března

1004 v Sokolovně žertovnou po
hádku "Král liliputánský" Nád-

herná výprava akj
— Krajané jíž j'oa milovníci

výtečného moku Schlítzova kte-

říž se clitžjl výborní poímvítí mě-

li by navltlviti moderní zařízený
hostince 'u Habru' a t roh 15 a

William ul v ožmž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel

Chleborád Kromě toho pošlou-l- i
vám laramantní čárlí nejlepll-m- i

doutníky likérjr jakoi i chuť
ným zákuskem 30— tí

— V sobotu večer tyftat do

Omahy mladý E Thompson (
South Oinaby aby si prohlédl

metropoli naii při elektrickém

oavřtieiil Tliurripsonovi se Oma-

ha velíce líbila byt rozjařeo a

bujná krev jtbo vzíuíU se (k
tů kooečné počal z legrace boru
bardovat kamením daru Jeeoie
Foaové £ 903 Capitol Ave Na

neštěstí zssábl kamenem nos

"slečny'' Foxjvé a notuí jej po-

hmoždil ííyl ritUa a uvřnín
zoudec B rka nadělil mu pro útok
a úmyslem tSžkého poskoční na

t£le tří mbíce v okrsním v(zea(
konrfni ale dal se soudce uprou
tí a zruliv rozsudek prvý odou
dít ka)lclho hříiníka k pokutě

liooa k zaplacení soudních útrat
Trochu drahé to vyražení!

ně se množí Právě dohotovili— tte jíž připraveni k domi jdliívívSar blaa kaMoiil nadSII f míaiot va
I n"4ódp f Harodiil alnl I"ldedki Kal 3ubytovali se v hotelu "Praťa"

její vlastní chvslng známý hostinnovému plesu jejž tinnořádá fád čtyři vkumé pomníky jí ž opravdu
každému mati te na prvý pohled

veAonk IW So Mlh Str otn:a Billlr Clila
Inrfcl ll WllllauiauoliliiflfiK Maric Vnnaat aDobromila t 116XUJ v ív latstva vtebo ilruhu Hiímujo Vj$ttw?M-urppt- ' ' friHský pso Vine Dobrovský mimo Mik Wllllama talauinlra Vllh Hartní SjIO

ňtiray vkusní a íuviií muiit1'opieton AVkatovně již příMÍ sobolu dne 13
zamluvili Pomníky ty dali zho-

tovili Paní Marie Pelková Du 'mmfudu Hokolkr Tvrt ě 1 Ti mnít-
líois Neb pro zesnulého svého jilla i liíiia Jwlnou ni'ii'nfl a aloi

křídou i!lvrl„u li'l'll alnl Mt#ri l'1'd
awlkrn Anna ífllor'1 IMII 11 ul ml
auiplMtnbyn' ťiiiillo 11 I„rd Ifi a vvll arn

února večeří Ne-- li tož spěchejte
za?iďt si vle v Čas Jak s ná'rí

sdělil čilý zábavní výbor tly po-

zvánky na dračku a vzdor tomu

manžela bratří Houdkové t CuU
Kas proZbinulé tvé rodiče: rodi

četné jinoiiárndovv! následující
krajané jíž do Omahy za různými
obchodními xáležítoxttni zavítali:

John Síč A M Kubik t manžet
kou Frank Kubík Schuyier A

J Mák (1 M Málek Abie

Jacoh Prucha John Houser F J

Sadílek P Jaoouch Wilber slč

na Slcpičkova od Wilber pro zr

lil lajwinnira mana JIX M Ul
ťWtnu-- Anna Hvalna m H- - i ul pokll
ni' " Krnnilka llilk MM Ul V ni dnaur
ťjrnt JoaM Míitjka rlor malntku Prantí-Ik- a

Kiii„ i Mart Ku 4 Maria Vwna-a- l l'uť
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