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vidli lUs ploures piniím se di
toho pak to polenem parou
členové napěly Kulmový i

oJt dnelkt ti milou pysky lojem
aby mohli o pouti 11 lul vyhovili

— tile vfkam polimlstra Fttt-r- t

obnátl př(tm ta kolky v mlolci
kvítán celkem t4J7 14 proti

IjiM j v rníild květnu io]
~ Velké přisni Uk krsisnn tsk

Tprivy tpelkovtf

Ul ié liwaha
Sokolové! tinet večer Ithflit

Dostavit it vlalinil

Tan Vincent &tMík minulou
tdlli Ms potvat abychom

poctili návštěvou tol ma také
tkutttnl tttínill Ilyli imt ale

opravdu překvapeni Myt jsme
tam přijeli vhoť mři Vlnclk
svivino mnoho okolních smueJo
klrřil st v rolové nálad! výborní
bavili Tofsa vf l jídla byla dost

povilimi' aby nviápomlaala aa
nároil ttikt druhdy tak slavný a

aby lim pfipamatoval skl ou

votl ntniu r]ich povinnosti Tlil--

a srdeční na nslho přítele
psns Plpata doullmt le it s

ním v buku opět shledána
1'rávl st věitina sludulckh

odebírá na prázdniny a insitnoii

Novinky u Sdísylcr

r M n4l
Nil nim pllttlvm vidy tn

jmi mťtvl ouit lo(o sinám
UM

' de-ls- l plrtlávce chápu tt
opM lulkytbych m Ifm tltnalAm

onimoul mUlnl t privifky Vlnu

lttttáky HIM U htkúU'ul ptá

vUi tsnceclittvf m A to pak al
spiisl tála Novotnovic aa svft)

I innnárrdovco trii st ssiK
(rinirký a uirniřtký obchod

láirsíný kornMl Obávám ae le trtý vlastni
tt ani "Macek' namířil aby ti JomT ZťliliyI f ani vftrf řrvný mrk nám tu pouit do iN (rrvnt pouta ti tavcstif hvii

tt jit ti ebyCejnl fovfk #r

tiaaii mu moáno vylomil
NvptíhoJI li it nic ncoby{nlho
mltioou tir-ná- pravidelně do

nilcl tprivy ti Schuyler Nechci

i nebulu pntiit opiiovitiil té i

ntsciiatii mu traict lectno by v i bduih vjiísií
rM- i-ř :::uí v: '$í:lzvj

i
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lidnému t nás ani doma nechtě o ou „i„ Li „„ T" V 1 oé don ho ni

nSsíiřík obarvi ai pěkn svou mÍ ÍÍKL ím Ío 11 "! V"? f "
rsidtncl a dal s těl vl uvniil nft p l)rich Jm mfm náMe TblTJm Z hTlX '" V1!
vypapírovat krom lolnic klrél dem le měl klub "Komenský" ie"k" Mchř vyift

r rn při vý t- -
w

prý papíroval aám a jsk m f0llMi t]ono%x v0ll oJ [XJuo ech poloul mí ly by iylá(l
kdejevlcJ 'b ? moíi i i l0ky "

líhoMe Ífh '!eÍS y"'ÍIIShSchIJ1 mrlinosi tk
přltomeo p Frank Klepelkolbal k

V P cdpoleclBai dopravilpooenáhlu tyto poznáni českého bys býval Sokolem 7to oJ kotti a maio vlechno A jak rIVL nilřl i nnňvt ZTm T Nkr
TJlL V "W°I ""elnlk lirisrK i'or- -

K Fibíngeri lij
Ule Jm II I lřř

odliývá sdiftii vt čtvrtek dne 9
eervna v 6 hod veťrř v Sokolov-u- t

i liiunmnti vlechCIcnů nulna
jelikol daiflité jednáni a placeni
příspěvků pleilléhá Z roskaiu
Velícího Kanclélt

He Slámt S A a P

!)rU ampfi 9ii Ki xtř4
V neděli t ) června odpoledne

budeme odbývali slavnost věnčení
hrobů na Márodolm hřbitově Sou-

sedky te dotkliví vyiývajf aby st
vplnémpočiu ns hřbitov dosta-

vily a věnčeni hrobů zesnulých
svých drulck se šťastnily Z

osfíznl Táboru
Kateřina Vclechovská tsj

Ml t--m fH'llirt smiťlvtU V4

Mk lltatk tlrnHI ttmk 4 PmHtt
skutečně psáti
Letos it sdt opít tnut oslavo

lktf el£k lflik iwpHiiltd k

Iptné iMkeHMll pt9 tfk Stk
vili tlvrt' červenec Ti kdo ide
v loní oslavili dea narozenin velké MI Mk OrfpfiM ke Méim

utf — nkv HHéim trtktft
t takrtk

I ~~ ~ — - — 1 — w - _ (aMl
nlf republiky ii)nte utoil ic
místo Schuyler ic ve mnohém i! cnuwu I -- V I „ -

by také nebyl Vždyť to jeit vy nit tw tí nlln '"""( met ou seiQloy uklubu "Komenský" povšimnou i n m:untiM i Lmu msloužilý voják ze staré vlastí a má
M i 'I "I

1UW 1'UIHUVB pBLIlDIJT UUileplilo
Leloi přece opít bude zda vyu

výborné tkulenosii Přednesl nám
družku svou jež byla po malém LiAm M„ÍH „n„M

tohoto pokynu a že buduu hledět
učinili k docíleni toho vle co
bude v moci jejich Kojíme se tou
blahou nsdíjí le příltl rok bude

uěkolik pěkných deklamacf a to a Nrmocny ďbjrttk hb !ftbřmHni
intlo I liirlu titr Uk rhul{ováno Ccltmi — Jedno velké to tížká ráns lousedaLjest pro

pl)kl Df(leao bylo poalednídobrým úspěchem Myslím že
tleplenl bude že dílky roztřídí

Frantík musel být někdy mini i? Ti í T Ví P'iPr'ii eeaiudo Filipínpro nás jelté potělitelnějlím a žeksžde oddileoíbuda navltívovali z YILB II M1VLI1 mír 1IFT1K Ilf III! _

Mane llolly předsedka

Slwr llli' Ima ě 0 Ji-

Pří&tl ne-Jéi- i dne 13 čtrvna

Hrantem lan Horký ni jrnn nro lil lnnil in rnku nztrávíme mnohý příjemný a užitkoln dvi dny v týdnu Teď jelté tam oBlmvrh lírh a nrnto mu lim
a starostlivá matka
odkud není návratutečný večer v tesíleném klubu

Projevujeme Dechti!0i NáSen(k i3rÍK„ ujný
by bylo záhodno aby výbory

uilaooviy vhodná pravidla aby
ve 3 hod odp odbývána bude ve"Komenský" A proto volám aousedu Benešovi i nbahóm ira

Novinky z Lincoln Neb Elsfeldcr obdrž! obvyklou odměnuiumB 1
UDf mnou 0wřat

Mi nio:iuua'tkvaii vthuirnl (konniio
pírtrivm Kd)l Vál llvlrk drfthtP
lun diviji mu Nrp-- i hnal

pitiivoii umelou VyprluliiMe
ici o'i'frlv'tř t ikn'l ! Jr t lni

wniriravl Jrll uidiuvtiil vlbte miriliiv
Nál m in Jmuvm Kk yprádnl
irrva oliVrll tiikrnMá Jáln Vrbojl
f fkrou iKinoc dutiylka puiiiljf II tc ko

OiMltrli ti konev m crnloTM
"Blark DrcBiyhi ind PiKry
vypUtl M Vám to drMteranáwhné

Koni budou Ir jl prkeovill Krávy dají
▼Iro micka Pnula nabydoa mau
Blrpicc budou noaltt tct i Uk
trnto roimnod krev maao mohulnoat
Jak Jen notno doáhnoiitl neJmanU
dávkou epotřebené potravjr Eupte ai

konr od Valeko kupet

českým studujícím
zdar!" za pulapenl zběha

spolkové místností čtvrtletní schů
ze Všechny čleokyně jsou žádá-

ny aby te do schůze této dosts-vil-

Nepříiomné podléhají po

Dne 4 červoi 1914

Slíbil jsem Čtenářům "P Z
Městský klerk Gillin podalNeb přijel sem tá smutnou zále

Novinky z Touhy Neb iitostl Přijel sem aby doprovodilže a nimi sdělím výsledek státní
zprávu o Btavu městské pokladny
ai do r června t r a ze zprávy té

vysvítá Že z obnosu 1166650
tělesné pozůstatky své dceryrepublikánské konvence My Čel Dne 4 Června 1904
manželky to pana Jana lieneie ksme v nl opět pochodili jako zbývá dosud v pokladně 156393Pan Hůrka mistr krejčovský z vířnému odpočioku Maceksedláci u Chlumce Tentokráte

Žádný fond dosud není vyčerpán aweston byl v den zdobeni hrobů

každý vřdil co IS děje aneb má

le díli Doiud zda bylo tvykem
zjednali učitele vyufoviti ni
zdilboh a když pak ae níco

odneil to někdo — oby-

čejné nevioný

Minulý pátek večer graduovalo
patnáct žáka a Žákyfi zdejSI Migh
School

Josef Gruotorid od Abie dlel

zde nlvítivou minulý týden
'

Slečna Julie Bednářova přijela
onehdy domů ztráviti letni prázd-

niny
' Víc Přibyl jednatel "Pokroku

měl pan Sadílek nominaci za stát
návStívou u syna svého ve Valpa jelikož co nejdříve započne te

městská pokladna plniti není te
:

ktite a: stanov
Frant Čapek taj

Klier VUMMata H% ř J {'!)

pořádali bude příltl neděli dne
13 června ve a hodiny odpoledne
svou čtvrtino! schůzi Přitom
noht vSech členkyfi žádoucna Ne

přítumoé podléhají pokutí dle sta-

nuv E Bandhauer taj

Tálxír Nebraska é 4771 MVfX

ního sekretáře skoro jistou a ne

ZE SOUTH OMAIIYbýti bídné intriky některých vůdců
raiso a na zpáteční cestě zastavil
ae v naiem "Iturgu" Tak nám co obávali achodku v žádném Ion

Dl JAN ffdelegace z Douglat okresu byl by du Jst to ponejprv ve 13 letechpan Hůrka sdělil vykonal cestu
jistě navrženi dosáhl Nejprve
sděluji že 'chairman' této 'slavné'

— Letni krajkové rukavičky
co se městská správa obešla bez
značného achodku

tuto většinou po řece Labi Zde
se mu atala malá nehoda neboť v

tierez se prodávaly za 50c vedelegace (která prohrála na celé
místo co nás měl hledat! dole výprodeji za 10c pár u J V Vacka Magnesia Heil Bruo mine

český lékař
V SOUTH OMAHA NEB

Úřadovna v Ulaigow Jllot ku na 24 ul

POKOJ Číří 4

Tábor Nebraskač 4771 MWA

odbývá měsíční schůzi ve stře"e'hned 00 ukončeni hlasováni vlech rálnl voda jest již v trhu k léčeolna 34 a N ulsi na kopec kde sídli naJ

pan Kačlrek a ten muZápadu" melkal zde v pátek ti
okr#A hlxv v stoUoar mínit maV°r zácpy reumatismu Jaternícb led— Dovolujeme ai upozornit vle- -obchodní záležitosti du večer 15 června v síni J W

teprve pfipamatoval že bloudí vínových žaludečních kožníchchny naie příznivce že přestěhoto v neprospěch naSeho krajanaPánové Josef Černý a jeho Ivakr

p Parulek od Nimburg dleli zde
Na prvé hlasováni dala delegace "opc' yve"°"myor svemii „„ jsme úřidoVDU ogleho dfevf neduhů Jest to přírodní mineráln

Hrocha Dflleííté jednáni vyža
duje přítomnost vlech aousedů

Ch Smrkovský klerk
f I m t mAtn a tnlm a A In namAla I I t i

Úřadu! borllnvi Od 9 do 12 hod dop
Od í do 8 hod odp
Od 7 do 8 bod veřir

Telefon v úřadovní 14a

"cuu'u""cu' " u ucuu" akého voaa z urown rarku v so umažetato d Sadlkovi 6 hlaifl tím a uhelného obchodu n
za obchodem minulý týden tne dostat ani vojy natož pak východní stranu 34 ulice mezi a U zkusilo ji již 1 dobrýmaii dorozuměním že hi porazí

piva A potom některý ten Westo N a O ul do nail vlastni budovv [lytiedky Pro informsce ohlední lir 1 s#vzetím mu oněch hlasů a dánímveřejné Ikoly jaou ukončeny
pro letolof rok Četké maminky ijilllMIIIIIIIIMIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIU— iTcaciaccjie naBák jeilě řekne že ten nál 'Burg' a budeme moc každému léoe DQ leceuoicn viasrnosu teto voay ojich jeho protivníku O?tatol dele

jest boízdo a zatím když sem 1'okrok Zií pádu pouzo %by měly hleděli užitečně zamíst- - tloužit jelikož budeme míti vždy
I braťte se na Dra Aberlyho So

některý z nich zavitá musl nal) i roériéčást naieho zbožf zde na skladě Omsha neb na majitele A J Konati tvé nadějné potomky Neol
nic lepltho pro dítko jako když

gace vidouce že nál krajan začíná

hlasy ztrácet vrhly hlasy své pro
toho pro koho hlasovala delegace
z DougUs okresu a tak dostalo te

sám nál mayor dávat pozor aby Navltivte nás S úctou lovrátka So Omaha Neb 33tí
tu nezabloudilzáby přivyká užitečnému zaměst

Crosby-Kopie- tz Cssey Co — Zubní lékař Bailcv zamíst
# — I ' 'náni A vždyť pak mime dost

Jan A Bartoň
S vltnf

1 zařízený Hostinec
2 roh 20 a { al Ho Omaha

3 ftfžnýJeHerůvleíilk itdleiitřcpu
1 Nejle[iM druhr vlna likérů a
2 jvmné doutníky 18—

Doktor Formánek z Chicaganavrženi panu Gulashovi z Red " lei bi4 I

oávající českého assistenta ruči
TRŽ Ml ZPrUVY

OMABA dna 7 frim
jinonárodofeh povalovaco po uli dlel zde za obchodem — 9rntnv4 rAwnv iii veškerou oráči Im zhotovenouLioua ateryz oosua ničeno pro

stranu republikánskou neučinil a
cích proč mají oaSe dftky jeltě
zvylovati jejich počet? Výchova látky na laty za 10c yard u J V Úřadovna jeho jeat v 3 poschodí 1- tvrdá i okdodául Sic kal]

snad jen na zdařbůb byl kandidá tvrdl kokdxd m "Vacka na 34 a N ul raion oiocku —3
tem Inu měl Itěstil Musím vlak — Polic aoudce Patrick Kingl - V úterý ráno skonala náhle

mládeže je velkou zodpovědností
ale každá Žena která ae atala
matkou jest povinna prácí tuto

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMtitiHiitiiiiiiiiiiiindoznali že těch několik delegátů odjel ve čtvrtek večer do Chicaga p' Marie Kramolilová manželka

Kuna ( I bili k okdodluj 7c '
I jná C I MU "

Knroa ( Slintá 41

Korná íln lilutá n

JVenovtíl farmdřiki
Prii prii jen se leje
a my doma zůstaneme
co bychom tam v koroé ďili

když ae v blátě jenom vall

Prlf prii jen te leje
do města se nepojede
tic mám žízeB jak velryba

českých kteří v konvenci zasedali
NeJpohodlnéJAÍ íeskou síňaby se tatí léčil Místo jeho za- - chvalně známého naieho spoluobvykonávali avaté a spravedlivě

stávati bude smfrčf soudce P C Ičaaa Josefa Kramolile bydlfcfboJosef Trachta odejel do Kansas We t Ml a "
činili viemožoé pokusy získali

hlasy pro paaa Sadllka 1 proto
vlechoa jim čestl My čeii jsme

Caldwell oa 18 a P ul Zachvácena bylakde bube zaměstnán

vlMlnl „

Fr Laitner
a 20 a({al HoíitbOMaha

V pohodlní nálevné tesat rídv vřhnm4

silnvmi kfečmi které v krátké
Bráalwrjr novl tlMt ''
V)e irírtvé )4tjt
Máilo nialáran „„ ntm

Zbožf za ceny nejlevoíilfvůbec hodní nedbali a dosti nea deiť vlak pro mne velká chyba
A J Luoeburg jenž zastával

místo kasíra v Rogers banku ae
chvíli nit života jejího přetrhlymůžete koupili uvídomřlí politikáři a málokdo z ItitAk na Cenu vvb£r téch nelínnilr hZesnulá byla členkyní větiiny

Mátlofara iivjlaplt láQioe "
Máalo ttrn Ipatnl ál dobr! "úkolu onoho vzdal Josefa htérbj doutníka vjfteíaích llkérll a pravýclinás mám-- li dáti pravdí průchod

zajímá ae o politiku následkem
místních dsmských spolků a pojí norrillovanych vln

ťroatranná rtlulniť mdtnoit nolknvá'
ehož střížní obchod v č 3014 na SirplM ti"Opětný pokus k donuceni ko ItěnI jt)í na Život u těchto oboá- -

čehož ae nikdy ničeho řádného (J ulici úžasně vzrůstá a jenž
doplňuje tvé zásoby neustále

miialo okresoícb ku postavení lelo as 17000 tuhuj ue "

Kohouti M7j
'

Krnril ISe "— Těl Jed Sekol vyíle Sokočerstvým zbožím které velmi
nedomůžeme a budeme atále jen
sbírat drobty kteréž nám páni
ultědřf Tlm zprávu o konvenci

zamlouvá i sami a ct spolky tenké na
nalehnou v Ho Omane lepil pohodlnřIM
levníjíl Tét I i(R taneční nemá v 80

Omara rovné a proloí ct anolky tntké
uílní dobré když tiřod pořádáním zábavy
jnklkollv pfeptají u majitel na pod
minky I'řlzril krtjaoft poroučí se

Prlf prlf jen se leje
žena bručet nepřetttne
kuřata jf prý umokla
což je pro ni velká amola

Slunce svítí velmi jasně
tráva rosle velmi krásně
moje žízeB také vzrůstá
do města vlak cesta kluzká

To je zle to je zle

bude ale zas dobře

mostu přet řeku Platte učinil

James Godtden Tentokrát jsou
podány žaloby současní v tomto

la Leo líorta jako soudce na zá IMVTB OMAHA dotT trvnlevně prodává Má též velký

výběr trvinlivé módní obuvy pro vody do St Louisů a s ním 3 zá Volt pltni alrwjiaiili 4 aogrj 10

Zrivy S&JO
okresu jakož i v okresu Butler slátal končfm a sdělím t milými

krajáay raději zpráva veseleji! z pány dámy dítky Na skladě vodníky FR lammjenž má vydržovat! polovici mostu má krásné obrazy jež vkusní uuniversitního ovzdulf v Lincoln
Jálorte tH&tiM
Voli Irmanl tiM24lonoho iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiLtHome Furnitiiro Colevně rámuje NeopomeBle že

Jak jž čtenářům "Pok Zip" PrMáUoitJIpl 471134 rt503 --
507-509 S- - 341b St— ProJeden zdejlf plátek nedávno Pan Alois Kovanda ve Westonznámo založili čestl studující oa frauttá pruatfKdnl 4(V)J47li

nikde zbožf tak dobré levněji ne-

koupíte Přijďte se o tom pře W Malýoznamoval že každý farmer aneb státof universit! nebraaaké český itaví nový cihelný hostinec Stsv- - Praiiu hralá iíká 4

dáváme veíkerý nábytek o 30 pro-
cent levněji než v Omsze a to za
botové nebo na výhodné splátky

i jiný ceaty používajíc! má a musí svědčit 13— íeský0c laJlipU © 7!vzdělávací klub "Komenský" a ba tato bude jednou t největíích
JMU IdSrSMmyslím že nál slavný oředák a " Weston Přízemní místnost — Ve čtvrtek odbývala požár Přesvědčte sel tf

učitel národů nemusí te ve tvém bude uprtvena pro hostinec a na ní a policejní komité schůze do ( BKMOO ď T larvui

živý dobylthihrobě zardfvat nad tvými chrá- - hoře bu lou místnosti pro sch6ze níž te dostavili pouze tři členové — Sokol Válek Blatný 1 Bruno
Plkal ál najiapll voli

Mini 1 Ut áíi
808 Hlckory u„ Ornahl

Krajané kteM potrnbujf stá oby
dli znovu nabarvit! aneb pok o]
novfi vylepili neclif Jn se vf dft
vírou na nl-h- obrátí neboť má
v oboru tom vlcolotou Jlí zkuae

ninci Ceití universitní studující spolkové kdežto ke spodní části Komistři Vtnsant a Nixoo nechali "eI 11 Voaútu ráno do méota třiUlttMl
4 IWlIlolwnl t k proatf tritiímuspořádali totiž dne 1 června na pfiataven bude jeíté velký taneční se doma Mezi inými povolenM""0 " veno Protivníka za za

dáli mfsto venkovnímu dovážeči

polty potkajl-- Ii se na cestě
Tvrzeol toto jest nesprávoé Free
Linea přináil zprávu od poltov-tkéh-

ze Stantoa který informace
obdržel přímo od poitovnfho od-

boru ve Washingtonu Tento
praví že venkovof dodavač polty
jest pod zákony státními nemá
na cestě vitlího práva ku použí

vodů sobotních nedělních abyrozloučenou pro tento Ikoloí rok jeviltěm Budova bude sláti prodej lihovin p James Pivofiko- -
Voli krmnl

írivr
SI vn m

ll TU 4 7b

rMJ!Wiú

si na něm schladil žáhu Zatáhlmslou slavnost t Děkovná oroera- - ° robu a bude okrasou místi Ze vi hostinskému v č 35I3 N ulice
ooat mít imem a aejlepllm číslem byla bude potom výborný ten nápoj a p Adollu Zástěroví lékárníkův
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