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Si
iifMlni vvllťlin hťt

pokor noftli ImMIiI se k nám

do South Omahy kde Imďi jíl v
Pan i Janřa plilel o dv kusy

!

ř
vrřatího dobiha

('tUilili dnrth ohtlotttíti obrem
Ivo v kaldý čas jak iílným thleTa iifiiaytná smrt v)llli!a ki

iíj š opM novo! nbfť a Sira pl hem vlíobtcní as ncjlrjif tit

IHliíivzdiiiií do South Omahy!
1'ok'šditne 'a oi pnviiiiioat vnUii ardrčné diky

iJií Inatflc Mtii iskoUká jmenovaným
iiik tlm klrié tak hoii lni tdaru divadelního předšla-vrn- f

naM české školy přispěly
Zá%ni dik vyilovnji-- naílm oUuvým hudební

kňm pknři Pralíkovy kapely klrřl i při posledním před-Mav- i

ol pi liutuc (ilarma iifinkovili t vl-l-

je vteni spol-Ut-

rdporučíťeme - Jrltfi jednou diky vlem!
Jmřnein Matice íittoltké v South Umíte

fit- i niixsrUKK jos SrfiMiA
ftt4itti jtJnitltl

South Omaha Ntb 3 kvčlaa 1904
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Plil
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I'ti J ho C Ilodlir kladn(k
tli tího nosí hodí v MiCord lltady

Aeuii Kkh hlerovuton nou Ohm o

v p tťá tumřrla na antirholiny
S nil' jpjí ft pr j toilinii tím trap
nříl re va dvou llrth ttialila 4

Členy a sice dvě provdané dcery

a oma nlm pečivrm jako! i en

králkým tbollm ZvliMnl po
tornoM vfuuji) objednávkám

Hovlnky i Touhy Metu

)n 14 kvflnt 1014

Kál knvtt fl ctlý ptjt A jak
I y také neJ Přibyl nám Mnt nuvf
občan lvi HtiiAvf 1 ťMre
Uhlu a odpustlnlm !(£ Nál

iimtr kovAhký tímU mm nnl
partneia Hi bud nni koval
koně pan niUtr Umový rae
líJI kdežto dltvt uil suvář nmai--

dtlat oboje — AF (inu Mink
videi li kdy iub čluvtka t k to-

mu niilia 1 Chicana Kant pak
Ion llmion-Cliica- fan a do Liti

wood

Pan John Nalciinck 1 Mlmo
jedno 1 nejlepšlch vyrahitelů uze-

nářského zboží t širém okolí byl
Ida tyto doy utavřel našim

nnyorrrn p Kačírkcm imlotivu na
dodávání nnu islámů uzeuek

jiného ješi zboží John nám lí-

bil la i v případu kdyby vypukla
válka zásobí oia vllm potřebným
Tady houby tle Iaau Kačírkovi
musíme vlak vadili vlcchou čest
2a tvým odběratelům oechca pro

VKřlkám a líným pHIcíitOHlrm v
ženatého syna a dllě a nnllouho

I)oufai v pllarA cl obecenstva
Co velkoobchodu groerrpím by-

dlící v číkWi 3617 Charlnt ul pra 1před lim irmřela svobodni dcra
jakož i tvých dřlvěišlch ct odkup
n(k4 kteříž se mnou po léta ob

St ul ( hyby ! Velké tnnotnlv!

kianft a rrMho okolí i!ntvl t
v trn dmi do Bruno aby popatřilo
na ladné výkony bujarých hnko
Hkft O vclhrlé pohodil lillile V

kaldam ohkdu pottatíno VJ:
tviii ul pr vadwa bude i pmirý
program

ZdfcjM spolky pilně f ipra vujf
se aby dnutojným ipnolini

di-- věnčeni hrobů dne 30
května Očekává se Ie i spolky
a Abír Linwood Brainard a Da-

vid City budou bráli velkého úča-steml- vl

na této slavnosti Účast-

níci odebéřou ae ve dvě hodiny
odpol v průvodu na Česko-nirod-n- i

hřbitov Večer po 6 hodině

uspořádána bude skvěli zábava

při níž každý bude se moci nile
Žitě pobavili Na zdarl

V B

zfrXva i divadla české svob
školy v south omaze

ví: "Míl jsem scslabi-n- á záda po
léměř tři léta Někdy bolula stále

chodovali doporoučím te přízní

Zvláštním jpsti fa všichni (rmřeli
v doupřlém jil věku a pláním
všech bylo aby mohli zemřít v

bytu svých rodič Zarmoucené

zvláště když jsem se shýbal neb
všech v úctě JOS FLLCK

4ít 136 — 21 a Q ul
9 ♦ ♦ ►♦♦♦♦♦♦♦♦rodině projevujeme srdečnou sou

elravť - Příští neděli odpoledne aa
nnioré a imxler é

něco zvedal Užíval jsem léky
jež mají býti dobré pro ledviny
bolesti ale neustávaly Oznámka

Doan'i Kidoy Pilla v našich časo

pisech vedla mne k doslání si kra-

bičky v Kuhn & Co lékárně roh

I m odbývali budou cvičinci lHostinec John RichesMěsto naše jest jit zase klidné
a kapsa mnohého lehká Pouliční Těl Jed Sokol své přeborné cvi ne snamy krnjmi

čenl Bude-l- i počasí zamraženébazir náleží minulosti Ale lidi

čky v době bazáru to ta vypadalo 13 a Douglas Ty mne vyléčily
'

Na prodej u viecb obchodníků Cena

V ČÍS a4o4 N UL V SOUTH OMAHA
Na rupii lrfle frlvý ležák s Mlarora iivuviru Vyteíná (n lyel A kiUMlI y ilnilnlky nn iUUdí Cluitný teplý zlknn-- k od 7 bodla

nliHMl Tcřpr Vyliiírn oiikliiln
dlml) TKIKI-VJ- ) O bojnou Mefl krujml 1M i IVN lUČAÍt

budou zípasiti v síni ale bude-l- i

hezky tu prý harampití zkritka
naloží na Klapalúv expresswsgen
a podřou prý se někde v krásné

M contfi Koster-Milbur- n Co Buffaladáván uzenářské zboží 1 oaklidi v

rreo aoulb-omaŽskýc- h jeho v( ie N T výhradní Jednatelé pro Bp 8Kty
PamatuHe Imeno Doaďs a nebohéneal tak dobře a chutné příprava

Jinýchno jako zboží domácí A abychom

májové přírodě Následující ao

botu pak a8 t m při zábavě v

síni Laituerově oznámen bude vý-

sledek a vítězům rozdiny ceny

Znaje zijem našich krajanů o

oi&Í místní Školu dovoluji si před
míli ayol zboží jeo to nejlepší
to aa zajisté postará pan Jobu jíl

Čech návštívf tvé rodiště u Ná

choda a má v úmyslu prohléd
noutitsi té£ přední města evrop

_ _ložili jim úplnou zprivu o finanč-

ním výsledku představení a oče Nejvíce bodů získavšf vysliniZ toho důvodu ie ai taká pfedpla
til oa "ťok Zip" budou do Omahy na státní živo tká Ve staré vlasti hodlá sekávám že ie potěší tak jako náš

dy Hoši držte sel zdržeti při nejmenším 6 měsícůspolek Matici Školskou
— Magnesia Heil Brun mine — KRAJANÉ když zavítáte do

Že by mohl býti republikán též

"popařem' tomu by Sokol věru
neuvěřil ale nicméně jest 10 přece

jen pravda Pan Tomeš Suchý z

Příjem za vstupenky: BLUJE RIBBONrální voda jest již v trhu k léčení

jako v Cechách o pouti Město

bylo plné boud a rámusu a hudby
bylo tolik ie člověku ai uši zalé

haly a hlava Šla kolem člověk

opravdu nevěděl kam má napřed
koukat Já sám div jaern ai oči

nevykoukal a ježto jsem byl náho-

dou při penězích (měl jsem pěťák
jako Šotrab kdyi byl nedávno v

Omaze a nemohl za víc poslat pro
pivo než jen za pěťák) prohlédl
jsem ai všechny boudy a ještě mně

zbylo na "pcanuts" jež jsem pf
mojí staré aby také měla

oěco z pouti
Pan J Sedláček obdařen byl

manželkou avou akvěhým dárkem a

sice buclatým klučinou Všichni

jsou zdrávi a tatínek nejvíc Ne-

třeba ani podotýkat ie šťastný
tatík Častoval o celý hřebík

Zpravodaj

KovJnky z Bruna Neb

South Omahy a budete ai přáti

prohlédnout! zdejSÍ jatky obraťte
Za vstupenky u dveří t 3370
Od žáků za lístky v před

zicpy reumatismu jaternícb led-

vinových Žaludečních a kožních ODINNÉ pivo jeat lepší než jarní lék OnoPrague vyrabitel aodové vody ae na starého hostinského R'neduhů Jest to přírodní minerálníprodeji 2980
Kat Sokol za vstupenky 625

vyčistí krev tesílf celou soustavu tělesnou a

připraví vás pro horké a vysilující letní

všelikých limonád přijel tem za
obchodem Od nynějška bude

pravidelně dovážet "pop" našemu

VÁCLAVA DII1ELKU
▼ e 3701 q ui

voda t Brown Parku v So Omaze
Sp av Jana Křtitele 625 a sta lidí zkusilo ji již a dobrými na západ konci mostu kde tc vidy Ti"!

výsledky Pro informace ohledně
domluvíte česky a vysvětlení ob

mísíce

Přítomnost jeho dodá rozkoše jakož i zdraví

vašemu domovu Objednejte si bednu nyní

hostinskému p Václavu Malýmu
takže tu taif budeme rníti í nápoje
vyráběné deskou firmou

Sp tv Václava 300
Sp Nanebevzetí P Marie 325
Sp av Anny 1 50
Sp- - tv Anežky 625

držíte Obsluha co neivzoroější
léčebních vlastností této vody

te na Dra Aberlyho So

Omaha neb na majitele A J Ko- -

VAC DIBELKA maj zkušenýMax Flothowcestující kollektor
hostinský 12tíPodp Sokol Tyrš £ 2 623 STOIÍZ DREWINŮ CO

DRFWFRS OMAHA
pro omažaký Storzův pivovar byl
zde za obchodem Při té příležito-at- i

obdařil Macka bednou lahvo

— Dovolujeme ši upozornit vše
lovrátka So Omaha Neb 31tí

— školof rada v pondělní
BOTTI ERSaT J Sokol 623

fiád Hvězda Svobody č chny naše příznivce že přestěho
schůzi znovu zvolila pro příští 3ac ZCBI 62 valí jsme úřadovnu našeho dřevařvého piva začež neebt přijme

v

r
%

Kid Jiří Poděbradský č ského a uhelného obchodu na
71ZCBJ 423 východní ttraou 24 ulice mezi

N a O ul do naší vlastní budovy
víKid Eliška Krásnohorská

Českým damám!
č 11? ZCBI 62 a budeme moci každému lépe po

?'
5

it1

Kid Hvězda Svobody č sloužit jelikož budeme rnfti vždy ~~

srdečné mé diky Pan Flothov

jest chval ně znám po celé Neb-rasc- e

a u Českých hostinských
veiice jeat oblíben neboť jcit ve-tel- é

mysli vždycky přinese něja-ko- u

zajímavou novinku
Všeobecně ae mělo za to že pan

Jot Kastl kdyi li vyrazil ruku v

raraeoiztratl viechen avůj humor
Ie chyba lávky

f Při poslední ná

145CSPS 623 táét našeho zboží zde na skladě
Sbor Olivová Ratolest č Navštivte nás S úctou

35 ICD 6a5 Crosby-Kopietz-Cas- ey Co

tf Tel 6 j 4

Abychom uvedli náš módní
velkoobchod ve vaŠíznámoať
a přízefi nabízíme vám tyto
dva druhy nejmodočjšfch
klobouků dle pařížtkých
vzorků

_HnínÉ zhotovený elegantní Pom-Dailo- ur

z Imnrrt liítnv linlutií

Ti "Ul iSbor Mírnost č 19 SPJ 625
Sbor Vlastenky Západu — Nejstaršfm a proto také nejč 34 SPJ 300vštěvě Jeno tento týden lak ae

K vážoému zraněni přišel mi

nulou neděli Antonín Ptáček tyn
zdejšího váženého krajana p Ant
Ptička Chtěje podívat! te na
divadlo v Abie kde již otec jeho
i matka dleli vyskočil mladý An-

tonín na nákladní vlak který kol
8 hod večerní vyjel ze zdejší sta-

nice Antonín stál na zadní plat-
formě vlaku kdyi tu pojednou
přišel konduktor vlaku a vzal inu

klobouk bitvy Obávaje ae

snad ještě horších následků sko-

čil Antonín s vlaku který tou do-

bou již rychlostí jo mil za hodinu

ujíždčl Skok ten ttal ae mu však

osudným neboť dopadnuv prudce
na zem vyrazil sobě ruku v rame-

ni při čemž i hlavnf kost ae roz-

štípla Velkým štěstím bylo 2a

oblíbenějším hostincem v české filS 516- -Sbor Sokolek Libuše 62 Praze jest bez odporu hostinec

roky dosavadního školdozorce
McLeana pro příští školní rok

pak principálky a 119 učitelek-Mez- i

jmenovanými učitelkami na

lezime opět jména našich kraja-
nek sl Berty Novákové Emmy
Novákové a Marie Sýkorové

— Zaslechli jame jakmile bu-

dou k dostání cihly ie bude za-

počato bez odkladu se stavbou
Národní síně Jen aby to už ra-

ději bylol (Nei zamrzne)
— Velmi levně tento týden má

ve výprodeji mužské vrchní i

spodnf prádlo dámské a dětské

spodnf prádlo všeho druhu jakož
i jiné potřeby Zvláštní výpro-

dej aa perleťové knoflíky které
se obyčejně prodávají za 5 a 10 c

tucet půjdou nyní za í%cs'tc
83 c Velkou pozornost věnuje
rámování obrazů Zvětšování
obrazů za poloviční cenu O pří
zen krajanů iádá AFNovák

Sp Čechie č 11 ČSDPJ 250 ozdobený asmctovýml atubaml a imp rfižcml třízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William

Lože Prahač J28AOUW €25
I

íumy v jiikCkoii barvě 1 s vypla- - Q( fcenou zfiyJku až k vám JBteJvul Přijďte do útulného hostinceUegree of Honor 200
Palmový Háj WC 300 KuHh zbotovoný turban z pletivaClS 50- 1-bolistí ozilobend heilválmvm ehif
Cedar Wood Camp č 19
WOW 623

toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho

Žižkův Dub Camp WOW 100
fonem a Imp sametovými rfižoml t listy Hodí
e zvlášté pro panlíky V barvách černé černo
bílé íerná a rflžovii a řerné a sví-t- l Art YA
moilré H vyplač áiylkou t) k viím 7iiť)J

stinci jich zastavil te jednou ten
ti otopfijoe podruhé zase neboť nikde

Dvůr Svornost IOF 200
Dvůr Prokop Velký IOF 625
Lože Věrnost FUA '625
Paní M Burešová další za

Svornost IOF 73

ae mu nedostane lepšího 'itofu ani

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak nei ie
na čepu jest ttále čerstvý řízný39t 106 sevs4t1l:

Zátylku k vám můžeme

Vyplatit jen teokrálzašlete-I- i

peníze a objednávkou Kdy-

byste však nebyly klobou-
kem úplně spokojeoy a ne-

uznáte Ií že maloobchodní
cena jest nejméně $$ vraťte
ho a my vám zašleme peníze

Metzův ležák a co te týče likérů a- Tak takt Zas prý te jeden
Jednoťák chce tento týden dostat "7

při pádu nezlomil tobě vaz Ku

těžce zraněnému povolán byl Dr

Jelínek který H ošetřil Pod

jeho dozorem daří te mu nyní již

lépe a jak lékař doufá nebude ta
to nehoda míli pro něho vážněj-
ších nátiedkft

Minulou ne lili brálí zde v míč
linwoodštf boší braínardikými
lira byla velmi zajímavá neboť

to byl jak te fíki "close game"
Brainard zvítězil 5 proti j z Li o

wood

Minulý týdeo bylo v Bruno ve

doutníků tu dostanete to nej'
zboží v trhu neboť Sloup a ť iml
iádný "šmejd'' nekoupí 23x4

pod čepec A víte kdo to je?

Celkem příjem Ji 73 30

Vydání:
P Laiťoerovi ze tíně i 300
Pok Záp plakáty 330
" vstupenky 100

Papír obálky- - 33

3 div knížky 60

Zahradníkovi Zadinovi 73
Různé div potřeby 33

Nácek Průcha! Kakrahojte což
nemáš hrazdu t TRŽNl ZPRÁVY

zpět

Nádherné dívčí kloboukyHorno Furnlture Co OMAHA dn

303 --
307-309 S 241b St — Pro-

dáváme veškerý nábytek o 10 pro-

cent levněji nei v Omaze a to za

i
i'

rtoulc I I- - tvrdá k o dodán!

Ptmle tl tvrdi k okdml

Kuna 1 1 Ml k ok íodini

In I I Mlí

IwolttllU
selo a v hostincích te statné popí

jelo Také u našeho iovialolho

Cim SO 1

pro stáří O až 10 roků volkooh ceoy $1 50 až 13

96o ta $150
Tyto posýláme vyplacené jen a dám-

skými jinak objednavatelka musí ztplatit
zásylku aama Při objednávce udejte barvu

Prvním tlo dámám které objednajfpřldáme
skvostnou Imp zlacenou Jehlici do klobouku

Příjem 117350
Vydání 11-5- Kof Il4hostinského p V Blatnýho byla

vidy vybraná společnost tak ie
se "opičleh kapek'' atatně užívalo

Že po požitf těchto kapek člověk

17 klln

tWi bul

tanuté "

eiawc "
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Í8I" "

SUK "
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"Ke

'lid

dostává chuť aa něco kyaelého ví

Bohemian Cutiing Co„ tcna!S:ni"wl1

botové oebo aa výhodné splátky
Přesvědčte sel ti
— Zubní lékař Bailoy zaměst-

návající českého aisislenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jho jeat v 3 poschodí
Paxton bločku — 8

— Jak me minule sdělili po-lož-

bytí avěl ve čtvrtek 12 t m

základní kámen nové vyšší Školy
Ku slavností pozván byl školní

radou pan W j Bryan a tento te
téi dostavil Se alavoosti však

násMkem deště sešlo a tato odlo-

žena na pátek 10 května odp
Pan Bryan přislíbil ie v den ten

i pan Blatný pročet nemeškal a

došel k sousedu řezníkovi a ptal
a ho ni-l- í oěco na aule "Ovšem
Ze mám" pravil tento hned ra

zdilo byl v humoru lepším než

kdykoliv dříve

Kubelíkova kapela z Westoo

pod řízením kapelníka p špičky
účinkovala při taneínl zábavě

u p Vác Malýho
Frank Avenka vulgo "Maíto

Pišto" nalézá ae přítomně v naii

oaadě a prodává medicínu pro
vepřový dobytek a drobet

Vilte Uwpklow jjst již ie svou

zesidencl oa amí ležíc! severně

od Touhy tak daleko že jl
než jen obmítka Jakmile

lato bude dohotovena bude se

ojocí do novi budovy přestěhova-
li fietideace ta jeat jednou z

oejlepSIcb v okolí Matěj nám slí-

bil ai bude mít víe v náležitém

pořádku ie pro nás přijede aby-

chom si ji pohlédli Nu uvi-

díme!
Ve venkovských školách skon-Cea- o

bylo již vyučování a násled-

kem tobo se učitelky rozlétly do

věta jako ty vlašťovky
Macek

I! 3

Novinky z Plattsmoath Neb- -

Dne 16 května 1904
V neděli o 'íj bod odpoledne

odbýván byl pohřeb Gtokara&ook-rnayer- a

z domu smutku na nový

Nirodal hřbitov Zesnulý náležel

k Těl Jed Sokol Moderním Dře-vařů-

k "Elks" a "Cagles' a

{lenové vlech spolků dostavili se

r plném počtu aby doprovodili
svého spolubratra k poslednímu'

odpočinku UtauUlaí úUimdy vy-

konány byly dle rituálů spolko-

vých a anglický mužský kwirtet

2apěl dojemné swuteCoí písně v

domě smutku a taktéž i na hřbito-

vě Aí bylo počasí poněkud chlad-b- i

aúíattnílo ae pohřbu tolik lidí

It nebylo lze prsvod uí ptehléd-aoiu- i

Máme sde aice tři veřejné
půjčovny koní ale pisce ae kočárů

nedostávalo Členové výie zrní-něoý-

spolku a mnoho lidí ili

pěiky až na hřbitov Pohřbu se

též aúěastnili někteří přátelé a

známi rodiny Bookmsyerovi s

a pí Jot £Iude£ková pí M

Dvořáková slč A Friauíová a j

Pohřeb byl lak dojemný ie ne-

bylo oko suché Myslím ie po

dobného účastenství lida při če-

ském pohřbu zde jeltě málokdo

viděl Z toho lze poznati jaké

obliby požívá zde rodina Dook-mayorov- a

Otokar Bookmayer
zemřel y oejkrásoějlím věku a6

roka a zanechává zde truchlící

rodiče tři sestry a jednoho bratra

předčasný skon jeho je tím dojem-

nější ie stále jettě doufal ve avé

čal tbíněti kolíčky - nožičky

oe t mi
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17 kiltunvepřové hlavičky atd ai toho

byla slušoá hromádka načež
vše do papíru dal to panu

Blatnými) Mrý vesele ai pohviz

fS4o

iiai Podivuhodná krajinaduje ubíral se domů Však zrád-

ný osud nenechal ho dlouho v té i 'iiipřijede opět a ku shromážděni
veselé náladě Pojednou totiž

4íi4i st Jiíní Platt úJolí StTmfbs na Union Pacific
1 skýtá hlrdstelům JLHliM domevft ncDÍeko- -

n

promluví

— Velké přízni krajanů našich

těší ae zajisté zkušený lékař

lir ií i Aberly
na rohu 24 a L ulici na druhém

poschodí V každém případu mů

Česká lékárna a pošta

stoupl na shnilé prkno v chodoí~

ku toto se pod ním prolomilo a

oa beze vší opory jak dlouhý tak

široký ti niíhl přss chsdaík
balí delikatesami na sulc po

prudkém nárazu na chodník

praskl a obsah jeho po celé ulici

se rozlétl K dovršeni neštěstí
sběhlo ae někoiik psů a nei se pan

Blatný vzpamatoval nezbyl mu

žete te nafl apolehnout V úřa
dovně k nalezení od 8—9 hoď rá

osných výhod Cfififil 1 Ml výbornou pů-d- u

a v několika 5lvHV htteh bude míli

zavodfiovacf sy- - „éln( ktttíl
umožní zavodnili každou píď jeho plodné
pňdy klima jest výtečjé úroda vždy plně
zachráněna Žádná krajina není spů

sobilejší !t zplození větší sklizně

po akru tři úrod— bram-

bor alfalfy a

cukrovky

no od 1— a hodin odo a od 7—8

Zbývá výtěžek 116393

Jos Štěrba
t Č jednatel Mat Školské

ZE SOUTII OMAIIX !

— Minulou atředu krátce před

polednem popálen byl nebezpečně
Louis Sorensoo školník v Madi

son škole v Albright V peci to

špatně hořelo a Sorensoo chtějí
ohefl roznítili uchopil konvici 1

petrolejem a vhodil ji do pece
V témž okamžiku udál ae výbuch
a nebohý {kolník ocitl ae v pla-

menech Výbuch přivolal do
mUtnnaií níž te ncl:čstí udilo
řiditt-lk- školy a učitelky kt-ré-

na Sorensonovi vák'jícícím te po
podlaze uhasily plameny vodou
načež ihned přivolán Dr Sla-baug- h

Tento ošetřiv Sorensona

kterýi utrpěl smrtelné popáleniny
na spodnf čisti těla dal jej dopra-
vili do jeho obydli na 13 a Har-

rison ul kdež nebožák v oeděli
v 7 bod večer dotrpěl Má ae za

to ie Sorensoo použil k rozdělá-

ní ohně omylem gasolíou na místě

petroleje Soreoien byl asi 34

roky stár a zanechává zde man-

želku a 6 malých dítek

— Kozel vf kam ae poděl náš
česko-americk- zvelebovael klub

Pfed volbami městskými měli oě

kteřf ttracb aby ta s tobo oevy-klub-

klub politický proto ti

odpočinuli ai prý po volbě te do

tobo zate pustl a tu mášl Klub

dřímá a předseda t ním A což

tajemník ten by je měl přtci
jednou vyburcovat přece nebude
dostávat plat pro nic a za nicl

Tohle je trochu moc pohodlné pe
čováol o zvelebeni našeho Browo

hod večer Číslo tel 1363 23
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—Minulou středu králce po 11aa ulici nei pouhý papír Vida

své naděje oa dobrý zákusek roz hod dopolední vznikl požár v

nskládároách Armourovýcb a tice
] tm Lplynuty v oivec ulehčil si řádným

zabručením a ae smutnou tíhnul v oddělení kde te vyrábí umělé

hnojivo Ihned dáno parol pí- -domů — Bude-l- í ještě někdy va

šťalou poplašné znamení a v krát
Nell rM líkM poaflaK k němu připra

řit sulc nevím ale ie je chodník

novi vyspravený je hotová udá-

lost V V

ké době požární odbor Armourův vit avé lékařské pMpiay

PHt t o bmiu-k- "South PUli Vlly"Nb dplnd podrobBosU vypteju v

Místské ifadovBi 1324 Faratn ul
TKLKKON 816

aneb a E L Umsi P T A Omaha Bek

chrlil dra proudy vody na stře
5T Solidní řitříbrochu f níž jii plameny vyrážely

Poiir uhašen ve 20 minutách

Škoda způsoboná odhaduje te aa
18 00

eol tok pernd trvtld ]
k uu gvlUid Ulké pt%ré
iHltpnl Jmt uru'in tc
pxlril avoa krisnua tlibr-no- o

bun mi clf vM IIvt
Mutakd dnlké

eifrníkcn pn- -

riultíjlolm prmek
ftfnuiio
nl lh

kým itrujlimn optrnin
plné drabukftmy Mlitrad
uprftvend NIC Ifptfbn %

— V pondělí večer nastoupil

pan August Papei cestu do ttaré
vlasti Zastav! ae nejprve v St

Tanečnf zábava pořádaná mi-

nulou aobotu v aíni p J Hlaváče

vydařila se znamenitě- četné

obeceoatvo mělo tentokráte příle-

žitost apatřiti také1 tančili našeho

nepřekonatelného "bučra" Zá-

bavy (účastnil se také pan prof
Fred Jelínek Linwood Jak
sdělil líbilo te mu tentokráte v

Bruno velice ale přikázal mi žá-

rové B abych o lom mnoho ne

psat

Slečny Bartošovy z Linwood

Vlaata a Libuše přijely minulou

DB JAN ftA V ŮMU M ta VTlMuzdravení hodlal pojmout! za Dr F J Vojtišek
choť svou slč M Karvánkovou

jet nyní sdílí žalost 1 jeho rodiči

Louiau kdei ai prohlédne světo-

vou výttavu odtud odjede do

Chicaga kdei ae hodlá zdrželi

několik dnf a odtud do New

Yorku kdei též krátký čas pobu-

de Z New Yorku bodlá vyrazili

ceHVf Ičkar

V SOUTH OMAHA NEB
Jest to v krátké době již třetí

případ kdy byli tnoubeocí od

ířadovaa v Glasgow Block na 24

kmn O O I mS3 3S fiprminl výloh
wfttAon wnné prohlídky plMl Mplacanlm

Bod II H N wiáno oMortnákm dám

kritoy "rmtrm nlirnit m taiím bodláky
rcclatroVH élmd oi uántllm
vyloby ZďrnM rlny bfidlBkvob-drt- t

kdo koupi urb prlá tcsUry PUM
cboeta-l- l makd Bi dimkd

ATIAH JEWnRT CO

Hl Blark ťklMire
KU nUkf kBUloc nhwbnilcf rtiofrk
kodfnek kMt& siodln puénk rvvolvra
BoáihktlM ibodL kBl4rkébo aálnf ttcich

tebe odloučeni smrtí mužů Hlu

boce zarmoucené rodině Bookma

český lékař
V SOUTH OMAHA NEB

Cfadovna v Glugow Blotku na 24 ni
POKOJ ÍÍS 4

Úřadní hodinTs Od 9 do 12 hod dop
Od í do 8 bod odp
Od 7 do 8 hod veír

Telefon v úřadovně 142

sílel (61 tlocka od pošty
Cítílnl hodiny

sobota do Bruna navštívili četné Parku Takhle ae dočkáme ie
yerové projevujeme upřímnou naši

své známé

asi ve čtrnácti dnech a jakmile
přibude do Hamburku vezme prý
prvý vlak a pojede přimo do ma-

tičky Prahy Z Prahy pak bude
konati výlety do různých končin

toustrasr Od do 11 dopoledne Od I do 4 odp
nám ho dříve zvelebí spolky a p
Kolovrátek a klub oebude rnfti už

potom k6r nic na práci
Minulou sobota odstěhovala se Pořádající výbor Těl Jed

"Žižka" čiof piloě roztáhlé
Od 7 do 8 ve£er 80

Tel v éřadovoe L 81'x-- Tel v tytu U8tro]t blrykit buI ui to po obdrtraiác
odtud do Omany rodina p F ▼ POVUIVB1CB gSBrnKtCB T


