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— Vtltný krajan p J os Kunl

majitel obthodti v č ijeidar-liel- d

ul atal ta minulý ťlvittk
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thromáidilo st oěkolik výrolkn a

pustili st do hry v mlč při írml
tropili veliký rámus I ři hrant
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mu dutalo léktfakého etrtWnt
iiifrl tloptavfn do sěho domova

tsninl jrho jest Itlké

— Netatartím a proto také
hostincem v České

Praie jest bea odporu hostinec

lišený po léta krajany ppSlouprm
a Krumlem aa rohu 141 William
ul Přijité do útulného hostinct

1904
přodnáietl budo

v neděl i 10 června
v Noli-aslovi!- ! v OiiiitiM'

j OMAHA
— 1'OOR' — Obtátky M

druhu Ipen-tlik- (oterali spa
WliUtš vám tliotoil a oblil)
avltll pan j au Tunis tli lil}
pamam ul Oitiaha n ctný velne
mltoé Dopilit mu oa vám

ochotni posloull 4i4
— Krsani milí by pamatovat
t vlJv crrstvi svéiové povtsti
poMvikl plnAtk pivo dostanou

u Ftsoka SemetáJa chalnl sná-m- í

ho hotmkřho nt 16 a Willi

m ul Na tkli I má pouae le

nejlepší jakosti vina a jiní locoé

likéry Chutný teplý zákusek stále

připraven Za vzornou obsluhu tt
vIJy ručl 4k4
— Fan Frank Suchý Ikolník v

Castellar Ikole pozdravuj a jíl
t télké choroby kteril ho tipou
tala na lůíko před 14 doy Fao

Vjchňzkov obleky
hliívají kažilým rokom o!)lí-bonřjsíi- ní

3l() obchod vychliku nebo na cetu není řiifeho ro % htíf I

pěkněji orbo co jet pohodlnějšího k doaenl od nnětka
al doprolfed láli Naaitádtli jíme obrovský výt ěr lěihto
oblrkfl koiipivle je od nejmodnějšíth vekovyrabilelft Tylo
oblíky jsou řboiovany 1 jemnýih tropických worstedů 1 pro-

slulých tillth továren pravých Donegal (importovaných)
irmpitnft nenoiítlrli twr4H 1 homepiinů velmi risn- -

:f'::r::k' $i5doiúk$5

do okenního rámu v obchodní! toho kdykoliv vidy najdete tam

V South Omaze přodnáSotl budo

pondělí dne 20 květnu
v míiiI Iult ti!iov nit VŽO si til

místnosti p Kuocla Pan Kunci

jemuž jil několik okea v podob-oýc-

případech bylo vyraženo

vylcl ven a vyzval hráče aby hry

před obchodem jeho zanechali

Než tlm mladé surovce dopálil tak
že se na aěho vrhli a Franklin
Trummer z £ I40H jii to ul

udeřit pana Kuncla palestrou do

1

Obsah velezajímavé pledoášky bude

IViímIIii viiooli ho
£nonvlícin Koreou Maiidžurskom

Četnou společnou a aa nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich tastavil ae jednou ten

plijue podruhé zase neboť nikde
ae mu nedostane lepšího što(u'ani

ochotněji! obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že

na Čepu jest stále Čerstvý řízný
Metzův ležák a co ae týče likérů a

doutníků tu dostanete to nej'
zbož! v trhu neboť Sloup a v ml

Žádný "šmejd'' nekoup! 33x4

— Jak se dovídáme Těl Jed

svMm
n Slliíií Mužské llaměné klotouky— ' Milana Vrklnw Porln Itlrvna

ruinu ulil Ncpiii-hyliiii- i a ne J i k ilt?pA Jl llrk a alamnvVli
klnliiukh kdj kiillv Omni" vln Jeru Vc nní a iiunlof lr rl
nali rll Vpi Iiiiv imvit ninily ra iinilárnl ) w''(
cniy VilvIM W kladní iikno-- od wlt 110 pr s

zřetelemSO Rusko Zaponskéku válco
JÍ aTl-ar-

sr-

zvykyVylíčí kraje život rodinný podivuhodné mravy
atd zajímavých těchto zemi

SiAul a Slctt omaŽikých Sokoli k

uspořádají společný plet v Soko

hlavy tak prudcí že mu spotoliil
velkou a bolestnou ránu v oblič? ji
K p Kunclovi který několikrát

omdlel povolán byl Dr Rose-wate- r

kterýž mu ránu na ústech

selil a zraněcéRO krsjín cl''it
ošetřil Pan Kunci jest doposud

upoután oa lůžko avšak daři se

mu již lépe Ve čtvrtek večer za

tčeoi byli bratři Franklin a Mike

Trummerové a na prvého vznesena

žaloba pro útok na druhého pak
žaloba pro rušení pokoje Později
propuštěni byli mladí eurovci na

lovně v sobolu dne 2 července

1904 Zábavní výbor chystá milým

přátelům avým a příznivcům milé

Přednáška doprovázena bude projekcí obrazS

Překkvostnéa velevzácné počtem více jak 130 obrazy ty vrhány
aciopticonem oa plátno avětlem svítivosti 2000 svíček poslouží ku

lepšímu názoru i uvedou posluchače v domněnku že tpolucestoval t
panem přednášejícím

Začátek v 8 hodin večer

překvapen! Dude-- li hezké počasí

rozestaveny bidou v zahradě stoly
a sedadla aby účastníci tancem
znaven! aneb vůbec netancujícl

Suchý řidni promokl nastydl a

atílen byl prudkým rheumatismem

kloubovým Z oohou levé ru-

ky nezvaného hosta jií vypudil a

oyn( se anažf ta pomoci Dra

Eskiedsona vyhniti jej i t ruky

pravé Doutáme íe i to ae příteli
oašemu v brzku jii podaM

— Cviiící íeta Táboru Nebra-ak- a

č 4771 MVVA ispofádá
akvšlou zábavu v sobotu dne 9

řervence 1904 v Sokolovně- Po-

řádajíc! výbor pilně čin! přípravy
tak aby ct příznivci v kruhu

bodrých Lesníka co možná nej-

příjemněji te pobavili
— Pao Frank Soukup ml by-

dlící v cis 1916 jii 13 ul atal te
v neděli opět Šťastným tatíakem
Tentokráte milovaná choťobdařila

jej aby prý to bylo do párku roz-mil- ou

dceruškou Nechť manželé

Soukupovi přijmou upřímnou naěi

gratulaci!

—- Výborná pověsť teské bo'

ipody "u SQupce" pronikla i do

svotodj pod zárukou kterouž za

ně složila jích sestra 35 ceoli a 25 rali HiM Mú 15c
— Pokryvaí Henry Schroedtr

z £ 1834 Ontario ul zaměstnaný
na nové elektrárně společnosti t 4t4 4t Já 44 4sfcrjv fit t 4 # t% ť i
pouličních drah na 5 a jackson

tlí mi?ul apadl v patek odpoledne se
1

Srdečné f

mohli ae osvěžili na zdravém
vzduchu O pohodl! i zábavu

pečlivě bude postaráno a jelikož
vstupné pro osobu obnášeli bude

pouze ajc lze očekávat! návštěvu

hojnou
— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte-

říž ae chtěj! výbotoě pobaviti mě-

li by navštívili moderně zařízený
bosticec 'u Habru' a z roh 15 a

William ul v němž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel
Cbleborád Kromě toho poslou-
ží vám šaramantn! Čárli nejlepší-m- i

doutníky likéry jakož í chut-

ným zákuskem 30— tf

blahopřání k sňatkutlí ř

žebříku do přísklepí a výše as 53

stop Nebožák kterýž mimo těžká
vnitřní zranění utrpěl i ošklivé

odřeniny dopraven byl do ne-

mocnice av Josef — Předminulé

poodílí v 10 hodin v noci apadl

MM Fýnroflej kdykoli? nspofádaný

Výběr velikých ch zásob

SAVEKTSEPEMBROOK&CO
Veškeří zásoby odhadnuty za $1200000

Náš osobni zástupce obstaral tuto koupi a učinil obrov-

ský nákup

Nyní ve výprodeji
Dámské živíitky

SSÍ ™! 69c a 95c

vzdálené vláati itaré a žoviálnl il

IHioa

ANTONÍNA SEMÍN A

tm nitsiiou

MARIÍ rflHÝLOVOU
odbývanému v neilřll dne l!í řervím v rliriliiiii Páně

8v Václava Vl J Vránketn v Omalia Neb

1hostinští Franci a Vávra mají
toho velikou radost V Omazi ví

jif každý že v hospodě "u ŠSup
ce" možno ae posilnit! nejen vý

borným ležákem z proslulého pi

řiam nf n( IrtMi Ml
JU pHaHlmlI li

liakll íflll
lilkdr fr

Itoilliia Fr i Hemíiia

l'Hlli Ul I nn clvllv
r nit dll ntthn fito
%ir iivfilifdnr 0iimti
íirtu liitutffkf uplil

To Vám od srdce pfuje

— Krajany naše potěš! zajistévovaru Scblitzova barvy červené 1

i

taméž Joho Orr otvorem jímž

povedou plynové roury policista

Fahey kterýž mu spěl ku pomoci
ařítil te hromady hlíny 18 stop

vysoké
— Včera zavítali do Umahy na

delš! oávštěvu pp W II Hvězda

člen firmy Leggett-Hvěz- da Hard
ware Co Fr- - J Stará majitel
řeznického obchodu a Fr J Vo

pat nakupovaí pro obilo! firmu

Spelts Co všichni z Ord Neb

zpráva že ae Dr George F Si
1 černé ala i jinými nápoji řízněj 4 t&S
iími aorty té nejlepší Vedle toho

máock usadil v Omaze a zahájil
již lékařskou prakci Dr Šímánek ii

po celý den chutný zákusek
- l- - t- -vystudoval na zdejší lékařské ko

leji Creightonově se skvělým úspé &&&&&&notná porce humoru také za něco

atojí Krajané z venkova učiní tf r tt tr tf tf 'i

ebem a v nemocnici av Josefa

znamenitě ae v prakci lékahké
dobře když za pobytu avého 1

Omaze navštíví hojpodu "tt Šoup Přijeli ai prohlídnout Omanu a to

te rozum! že navštiv! též koncert
zdokonalil Krajané kteříž by mce roh 13 a William ul 17X mimv Auditorium aby poslechli pro

Neopomeňte

navštívit!

tento výprodej

Neopomeňte

navštívltl

tento výprodej

— Pan Anton Semín bratr 1

společník p Fr J Semíoa oblí iluléhQ íeského virtuosa na kornet

p Ikihumíra Kryla Možná že se

zde zdrží přes neděli aby mohli Hl"hllr olirliod
beného mistra řeznického na Wil-lia- u

ul zlavi! v nedělí afiatek

Riloy Brothers Co
VELKOODCHODNÍCI

Likéry adoutníky

potřebovali pomoci lékařské oa

leznou Dra Šímáoka v obydli
jeho č 1260 jižnf 13 ul (nad
lékárnou p E Čermáka) od 2 do

5 hodin odpoledne a od 6:30 do

7:30 hodin večer v úřadovně psk
jež ae nalézá ve 3 poschodí e

budovy od 9 do f hodin

Jopol Doporučujeme Dra ší-

máoka přízni krajanů

poslechoouti přednášku prosluléhosvůj ae alečoou Marií Přibylovou al

cestovatele českého p E Stan Velký výprodej zboží zo zásob
Sw cetser -Pombrooko výcli

svatební obřady kooány byly v

chrámu iv Václavi za hojného
Vráze Ubytovali te v českém

hotelu Praha Diamond H )lyv
llourboii

účastenství přátel a sezvaných
hostí Večer uspořádána byla
hostina v hotelu Praha při kteréž

10c 12'c 15c a 19c prací M 5c25c35c a 50c prací zboží zalOc
Old Mililitry Ityc -J-

í li Archer

111M Kunímu N(

— V pondělí navštívil nás dávný

přítel náš p Jan Doltžl x Colon
— Minulý pátek oslaveno bylo

Neb te statným synem tvým omahate vlichni příjemně bavili dlouho
Frankem Pan Doležal přivezl doaž do rána Svatebního vesel!

trhu toutb-omažské- ho náklad ho

vézího dobytka a a cenou kterou

žal) utržil byl úplně apokojen

Uác gíoghamy 15c černé ta

tíny 66 pale jemné perkálytrvslé
barvy barchany kmenty a organ
lýoy plátno siloý modrý kartoun
a 500 rfizných zbytkňvše v tomto

výprodeji pojde yard fik
po OV

Zbytky barchanu jemného
plátna a hstistft— ceny od loe

Pan Doležal bydlel at před 17 jVL-WoUstein&O-

roky po nějaký čai v Omaze a

Loraine Honíion krajkySlGaul
tkaniny íaancouztké krajky irské

a školské barchaoy— vlechoyceoy
od i$c yard— v tomto A
výprodeji po Ivv

I5c19c a 25c prací zboží po 7c

Irské a školské bsrchaoy Írán-couzs-

batisty a orgaotýoy a

vetkanými pruhy a figurami všech

odstír0 a barev—ceny ai Wl

získal ai zde celou řadu přátel Se
prodá vám gallon

důstojným apůsobem acbválenl

předlohy kterouž Nebrstce a Kso-sis- u

dovoleno sorgsnisovati te
jako územ! presidentem Piercem
dne 30 května 1854 Ku slavno-

sti té dostavilo e též mnoho lidi

Z venkova zejména starších oaad

níků Odpoledne pořádán byl
městem skvělý průvod jehož

súčsstnily se též české spolky Těl

Jed Sokol a Pod Sokol Tyrš
č I pak velká alavnost v Audi-

torium a večer schůze starých
osadníků v Orpheum divadle
— Že í OmaŽaoé libují si v

hudbě a zpěvu tomu nssvědčuje

synem tvým navštívil v pondělí ai m a m

večer koncert looetovy kipelv v do aoc ytrdt po 3'iC
Auditorium

Podšívka do lato šedá neb
hnědá pouze 10 yardu odkup- -

— V neděli večer uspořádal

dooreho claretu x: za 65c
Přineste vlaatní tvůj plucar bude vát atáti pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
622-62- 4 Jižni 13 ul Omaha Neb

niku yard po teSmíšený Pěv Sbor Lyra pro avé

členy a zvané hosty v Národní

síni pěknou zábavu Bohatý pro

gram aeatával z řečí mužikých a

Sotíše druh po lifte yarddo 25c půjdou po fV
po yard ijjíc

smíšených aború sólových zpévo Dva železniční náklady vyloženy jsou v této tvěinicí a rnožoo
ti z nich vybratitvýstupo a hudebních čísel Pro

gram zaliijiia iiudDa Komkova

nejlépe obrovská návštěva koncer-

tů v Auditoriu pořádáoých Správa
Auditoria dobře vystihla že níz

kým vstupným zajíst! si hojnou
návštěvu zvláště když pro hudeb

"Nehledil pochodem" od Lehara
30 yardů nebíleného nušelínu prav cena WtC yard pouze za 98cnačež předseda "Lyry" pao Fr

Vodička vřelými slovy uvítal obe

súčsstnily ae též jeho aestry pí
Maria Nepodalová z Irviogton

pí Anna líudečková ze Sarpy
ckresu 1 pf Fannie Jlínková z

South Omany — Novomanželé

nechť přijmou srdečné naše blaho-

přání!
— Velké přízní krajanu tiší ae

zajiaté hostinec "u Habru" oa 13
William ul Jako sám Karel jett

výborným společníkem tak i pao
Ludvík Moravec navý jeho číšník

hled! vidy sby každého co nej-

vzorněji obsloužil jakož i příjemoi
pobavil

— Elegantně zařízený a bohatě

zásobený obchod doutnfkářský
vlastní pao Václav Dulátko v í
laoo )ižo( t] ul Na tkiadi mi

velký výběr pěkných dýmek špi-

ček importovaných tabatěrak

jakož Í velké zásoby tahánu kuřla-véh- o

ŠBupavčno a žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání v
každé solidní místností tf

— řeznický a uzenářský ob-

chod který vlasto! chvaloi znám!

krsjaaá Bratří Ssmíaove 1 č 1321
William ul těš! te zajisté velké

přilni rsíich krj9Ci t f0ni !

ďivu neboť oni zvláště velkou

pozornost věnují výrobě zboží

uzenářského Také pan Frank
Jelínek kterýž pro ně delš! dobu

již pracuje vždy toho pečlivě dbá

by co možno nejchutněji uzenky

salámy a pod připraví Jest on
v oboru tomto pravým mistrem

15 yardo bílého mulelinu zvjtitol jakoali pravidelná cena kde- -
ní festival podařilo ae jí získali

aonv po oyt az io: yaru za 1 100censtvo Mužský abor zapěl pěkoi výtečnou hudbu lanesovujíž dříve Atlantic bílené prádlo 2% yardu široké prodávané obyčejně po"Živio" od J J Píhertě e po

Kejolilíbenejíí s(MIk íwlin i Omany I venkova Jeat

Elegantní zařízený HOSTINEC
klrl vlajinl ' '

Tco 3Tordlržl2l lž 15 n Howard ul °
Výteíné Knixftv "Catluet" tliile naVenii Jakot I nejlepíí piva lahvo

' '

v Waakladí w rwmze unejleptl vlna jimS llkifry a vytiorné iloutnl- - "
fcy ('butny rkiia-- vttlv po ru4
iř- l- O boj nou prlzeB kralanš Hdi JOH NOVÁK

v Omaze oblíbenou Inneiova ka
33c yro v lomio vyproaeji po aicskončení jeho přednesl pan F J

pela jeat výborná a lonea sám vý
Kuták red "Osvěty Americké Látkyloa Jlvútkyla bité látkytečaík Rozumí nejea hudbě al
výbornou slavnostní řeč Nadšená

rozumí i obecenstvu a proto dove

de se tomuto plné zavdéčiti Mimo
Lněné pěkné látky na živůt-k- y

36 palců široké pravidelná
33c hodnota velké láce yard

slova jeho jimiž vzdával hold

české písni šla od srdce k srdci

Smíšené abory "Slavnostní zpěv"
sólistu na kornet pana Bohumíra

Iiílé látky a plátna
za ceny značně anížené

Polobdeoé stolní prádlo zaru-

čené iísté lněné pravidelná 65c
hodnota yard po 49c

ISÍlé ubrousky % velkosti

prodávané obyčejně po li 98

ve výprodeji tucet za 139

po 13cKryla ještě tří Čechové jsou Členy

kapely Inneaovy a t ce pp Josclupravené od J haie Oyuieoí
růže "Figuraoda jakož i muž

Pěkné polohedvábné látky oa

živůtky prodávané obyěVjnA no

irn nJIlSírnl stroji opatíen

JMoileriií a uzenářský obchod
y vuur uiu lna 2puý 35c yard po 170byly pěkní vděčné obecenatvo

oďměBovalo pěvce hlučným potle
HAYDEM BROS 16 a Dodge ul„ Omahaakem BáaeB "Chvála malých"

přednesla alč Růžena Svobodova

Tlustý Anton Bohdan oba z

Chicaga a pan Šimek t Detroit
Mích všichni tři krajané jsou

výborní klarinetísté Pan Tlustý
jako mladík i61etý vstoupil do

vojenské kapely rakcuiké a po

čtyři roky v ní setrval S Inoesem

hraje jíž podruhé Jest to mladý
vzdělaný a příjemný muž jemuž
přejeme všeho zdaru

ANTKTFJSKALA KAItKLCAKA
v 2020 Jlinl 8 si Omiha

Krajan olidríl zde vMy (rtvé a len US riflli-pí- l

jakoftf inao 4fiho rtruliii Vrolif iiriTiálkliii
ZhoZl Jako frank furtaké ucenkjr rAxnlt výtené aalÁ-t-

nj

a pod Wnovéna Jp vniká iiozornoai příprava
Jl h dř j a ra vlké laloly Koupíte JI n ol( li ](

nanejvýš zdařile též pf Emilie

Bandhauerová aslč A Novákova

jakož i pp Bačkora a Fraok Janák
a Václav Bláha zhostili ae svých

nou itfHMtnti ae Ze nikde lepal iiH tol Iřvnřll
Za vzornou oliluliii aa rud$500čísel se tkvělým úspěchem I

NéNR'KVtlf VIKOMT
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