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Kelperová lome
neděli dne 11 tmoe
a v Alvrý 141 m odpoledne do
pravena b la do nemocnice kdrl
ihned proveJeoa byla na nt operace
Trpělať nebohá paní la
uzlením střev
Operaci provedli
ntjlepll tdel( lékaři a idllo sele
jeM oprávněni nadej na utdrsve-pí Kašparové neboť stav jrjf
se leplil
Nel oaděie la byla
klamnou
Vidor veškerému úsilí
lékařů a nejpečlivěji! obsluze ne
bohá psoí včera časoě ráno dotr
pěla — Paní Marie Kalpsrová
narodila se před 44 rokv v Něm
číclch u Nové Kdýoé v Čechách a
s bratrem
v ruku 18H0 přijela
p lanem Simánkem do
svým
V Crete pobyla vlak
Crele Neb
e do
pouze 4 měsíce a odebral
Omahy kdež as v roku 188} provdala se za pana Franka Kalpara
Byla to pani dabrosrdečná a milou
povahou svou získala ai upřímné
přátelství všech s nimiž se stý
kala
Předčasnou smtť její oplakávají věrný maoŽel 5 synů a tři
dcery a četní příbuzní a přátelé
Syn Joseí přijel v neděli ráno z
Johostowo Pa kdež jest zaměstnán v Cambria Steel Works aby
se rozloučil s drahou avou rodičkou
Zesnulá náležela ku sboru
Vlastislava čía 29 JČD a k řádu
Palacký č- - I ZČBJ Pohřeb od
býván bude ve čtvrtek v 10 hodin
dopoledne z domu smutku na
Národní hřbitov Hluboce zarmoucené rodině projevujeme ttpřímoou
nasi soustrasť
v
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Mfttovt slnl na jit I) ul snu
namxsljrho Xaiti4 omluva h
ně ř
poitUlra a 10 vlastním I poui seiHřuHana donutila r
llnHutcI k oicovisldl
sintm vjoi jáhnem
nepiituM ani k
a bědnl vlatlnlmu
la
byle
pravdiven
rho tHpoknnl lni k
ptia l stihlo
vtoicnt mi pUitldtenl
soudců — Koro
mou 10 tmu Hrochovu bují vřelou ner Hiaílry )lo
převelí veťef mrtvolu
l
úianť vleih
Hrotnl Hrochovu do niárnirt l dnes odplliel
krvavá tragedie ta odrhilla ae v poledne odbýváa bude lnuesi—
obydlí Hrochových č tt4}jilnl Hev Jaa Vránek laopaiřil umírá
'
tJ
piíltll le T n! psuté jfdha a ituM a ba niu
John W Hroch jeho maeJrlka a odpultlnl synovi col aa mu té!
as dvacltiletý jich iyn John
J idařilo
Policie poládána aby
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košilo

ílra hodláme potkytnouti mulům kořila výminečnl
dobré hodnoty ta
Jje PřUeHiiost to na klroul tla mulů t
dobrým skinem ládoslivl bude čekali
Tuto hromadu O 6
tuctech tvoří odvolaná objednávka jeJné východní hrmy —
eamíinutá následkem pokročilé sétony
Ohjedoitka ta tni na
kolile jel by mohly býli postaveny v čelo pokud se výborné
hodnoty týče po li 00 a fi13 a ony ta tolik ntojf - pěkoý
vihled tvěilé i imavé barvy vědmou pěkné černé vaorky na
bílém plné míry v třle každé velkosti

úmyslem
Cechách ků při nt nebylo a proio 1(1 ko je oelťastného mladíka
poslala do
Přejeme oblma krajanům Iťaat dosu l roíhodnouli kdo nest na nemocnice a ač ládosli té ochotně
nettěatl tom vinu vlili: idali Otec vyhověno přece syn ul nnaiiiM
nou cestu!
Snad výpovědi jel otce ivého na livu
— Výborná pověiť české ho aneb syn
smrtelně
— Fraotilek Janda teikf
i
iraoěný Hroch učinil
do
spody "u Sftupce" pronikla
46114
vIJy ruíl
1 balsamovač
má sávod
vtdáleoé vlasti staré a loviáloí před tvou tmrtl okresnímu ná
vládnímu objasní správně celou
— Mtii nejiaiímavějlí pře daál-k- y
hostinltl Franci a Vávra mají
tvůj včli 11)3 již 13 ul Závod
ak John Hroch ml
V Omatt ví tu událost
toho velikou radost
jeho lásobený hojným výběrem
jaká kdy v Omaze byly pořá
udal
policii
přilel otec jeho v rakvi a obleků jest otevřen ve
již každý le v hospodě 'u ŠAup
diny olicll sajistá nedílní před
ce" možno ae posilnili nejen vý pondělí odpoledne do obydlí mač- dne i v noci číslo telefonu 1984
Bálka proslutého Českého cestová
1
ci opilý a počal sypali mouku na
tele pana E Stanislava Vláze o
boroým ležákem 1 proslulého pi
3J —
mu to vyčítala
Matka
koberec
červené
vovaru
Schlittova
Korei Maodluriku
Mužské dsmé
barvy
Japooaku
Skvostný výběr nových
Pásy pro muže
i černé
ale i jinými nápoji flzoěj otec vlak ae jen amál a teprve
č(oě a Sibiři Domofvali jáma
né
koSil
a chlapce
iaroích
klobouky
limi soriy té nejlepUI Vedle toho když on matku soslil se upokojili
a
!a prostorná Sokolovoa napl-- 75c-1
25c-:5c-- 5c
45f
a nabídl ae le sám koberec vyněna bud do posledního místecká
po celý den chutný zákusek
notná porce humoru také za něco čistí rozhněval ae otec a s velkým
avlik tkla
Českým obecenstvem
láteřením vyhnal jej prý z domu
K hanbě Čechů
mali jame se
Krajané z venkova učiní
stojí
Koupi přítulný lot 47iiH nt !% ulici
Když vlak později zaslechl matčin xmviu JIJnř oit Iirc
disident ullre
dobře lulyŽ za pobytu avého
omažských konstatujeme le poudo domu a stoka plyn clhclnf rhrnlnlk ti ťililn
pospíšil
výkřik
opět
u
navštíví
ze 73 posluchači přilli poslech8 stopv
(Jmaze
bňiip shledal 2a otec
hojpodu
ulici Vrtit erna
tkrtí matku oa zaplami)
""O a tlloiilio ntpntrvil
I
snlfnnt
ce roh 13 a William ul
17a
nout oejslavoějlího řeského cestoae
lot
na
tra ftllt N Y
Rozvášněný otec vyhnal ept'Jt
— Minulý pátek kolem 3 hod posteli
iehož předoálky v če
vatele
147a
44
Tel
BWKKTAHKHT
Ilfe
prý opět z domu načež v obavě
chich švýcarsku ano i v Jižní
ranní jedním anad z nejSťastnř j jej
ae
do svého
0 život matčin vplížil
Americe přečetné byly navitíve
lích tatíků stal se p Karel Kunci
a ozbrojit se revolverem a
pokoje
i o tel li
i
oase
Tentokráte
čía
ul
Milená
choť
ny
1244 již 13
postavil se přede dvéře ložnice
gence zapomněla se doma a mlá
jeho obdařila jej baculatým kluči
Pojednou objevil před ním
dei naie la oie naděje jak se j(
oou
Rodina "Cáliho" nechť matčiny
a chtěl ho prý udeřili lahví
otec
přezdívá blýskala ae téi avou ne
přijme na&i gratulaci!
Zápolili apolu v chodbě a když
Příkré proniieoy
přítomností
výhradní majitelé
— V neděli odpoledne uspořá chtěl z domu uniknouti uvízl ka
byly úsudky o uvědomélosti Ce
a Pure Peter
dána byla v Hanscom parku Čleoy bátem na klice dveří
Vida prý Jackdnw
cha omažských ale byly to tento
kořalek
táborů Moderních Dřevařů a přá že jest vydán na milost a neniilost
Sumožllnýrli
Ano
krátě úsudky spravedlivé
teli jich důstojná slavnost zdobení otci vytáhl revolver a zahájil oa
zklamání
dodavatelé
to
pro pří
bylo
trpké
hrobů zesnulých členů mohutného otce palbu
Dvě rány zasáhly Západní
tomné a nanejvýl trpké pro pana
Roderlck Dhn íkotské kořalky
Uniformované
toho
do
krku
otce
třetí do prsou a
čety
spolku
Vráze jeaž několikráte během
i členové táborů omažských čtvrtá do levé
EscipernoBf a Vlrf Inla Dart vln
nad
loktem
jakož
ruky
přednálky učinil zmínku o hrubé
i okolních shromáždili se na 13
Velké letní zásoby Šatstva
Střelbou přivolaní sousedé nalezli
řUpioldových Kalifornských vín
neletrnosti Čechů omažských —
načež v 1:30 hodin Johna W Hrocha ležícího na
Douelas ul
páleaek
Slovy prostými přednáiel p Vráz
odpol nastoupen za zvuků hudby choibě jeltě při vědomí a krví
o cestách tvých v zajímavých
pochod do parku Zde vykonány zbroceného Manželka jeho držela
Excelsior Springs Mo
krajích dálného východu
před
— Elegantně zařízený a bohatí
hlavu jeho a tosžilt te zaslaviti
byly dojemné apolkové obřady
ná5ku svou provázel překrásnými
a Regent mineráinicli vA
zásobený obchod
doutoíkářský kvartet táboru 4 120 zapěl něko krev řinouc) se z rány jeho na SalMIij
barevnými obrazy vrhanými ttro vlastol pao Václav Duiátko v č lik vhodných planí
Slavnosti té krku Smrtelně zraněný snažil se
Největlí záioby 1 nejleplí laty pro
ir
jem oa plátno
znázorfiujícimi 1260 jižní 13 ul
Na skladě má súčastnilo se též hodně členů če mluvíti a zvednouti se svlak Za
MlrfK #ENY A DÍTKY
věrué postavy kraje obydlí a
velký výběr pěkných dýmek špi- ského táboru Nebiaska čía 4771 nedlouho omdlet a ve stavu bez
katari-ck- é
a spoleíenský i domá- ček
americké
Jediné
přírodní
tabatěrek M W — Týž den odpoledoe oa vědomém dopraven byl policejní
importovaných
cí život lidu výle uvedených zemí
vody
jakož i velké zásoby tahánu kuřla-véh- vStlvily Čleokyně táboru Myrtha ambulancí do nemocnice av Jose
Obrazy ty jsou povodní nikoliv
iflupavého t žvýkavého č 932 Královských Družek Ná fa
Policii
přivolal telefonicky
levná nějaká reprodukce
až do
Doutníky jeho jsou k dostání v rodní hřbitov a ozdobily rovy ze oelťattný syn a nemoha se jf
Importéři a
podrobností věrné A stejně věr každé solidní místnosti
llbovlosml
tí
soulých svých družek pí Marie dočkali
pospíšil oa policejní
ně UCil i pan přednálejíci tamní
jest největlí a nejleplí obchod na zápidé
OMAHA
NEBRASKA
a
— Cvičící četa Táboru Nehras Fialové
atanici kdež přiznal se k hroz
pí Edgertonové
poměry jak je seznal z vlastní
— Krajané již potřebují dobrou nému svému činu
Byl uvězněn
Vzorsý a ilsté zařízený
zkušeností uvedl přednosti i vady ská Lípa č i8t WOW činí
těžce
ku
John VV
byl
zábavě
skvělé
zraněný
Když
se
obrátíš
lidu tamního příčiny jež zavdaly pilné přípravy
práci zubařskou nechť
do nemocnice
ke
a kterouž pořádali bude v sobotu důvěrou na osvědčeného zubního Hroch dopraven
podnět k válce
sice
vědomí
ale lékaři ihned
v
'
Meta
dne
síni
července
večer
nabyl
lékaře dra Baiieyho jehož úřa
předoálku tvou zakončil přáním ově 9
že smrť jeho lze očeká
Není
na
ul
prohlásili
v
vlstnl
se
dovoa
nalézá
13
jižní
3
pochy
Před
poschodí
zdaru zbraním ruským
Včert
vali každým okamžikem
8—
náSka p Vráze sledována byla s by že do zábavy té dostaví se Paxton Bločku Omaha
ntvltívil jej okresní
v hojném počtu přátelé a příznivci
VELKOOBCHODNÍCI
— Občané jimž záleží na úspě dopoledne
největllm napjetlm a po skončeni
v čís 1304 William ul
návladoí aby vyslechl jeho svěvelice oblíbené Čety jejíž zábavy
odměněn
pov
byl přednášející
její
chu a rozkvětu tkolstvl Omaze dectví večer
Krslsoé
dohfe kdyř pečivo ol- -J
Ú- pak kolem 6 bodioy
!f
Klrcbmira
Vlem kdož byli pří- počítají se mezi ly nejieptí
'Antl Jíst
tleskem
j f oM
s největfiím uspoko
zajisté
přijali
—
W
Hroch
a
ka
John
ebulnfi
John
známá
Žltnv cliWb
dotrpěl
vidy (tnlié
tomni líbila se předoáika velice čiokovati bude cbvaloě
Že zhoubný vliv bý
zprávu
jenlm
a
x se
kolíis
rohlíky
tbint
koblihy
W Hroch narozen byl 34- listoVstupné: Pán valeno ikoidozorce
a vlichni vzpomínat! budou dlou- pela Kořiikova
íkkostl nvjsou k "bltovánl" O
01(1 Mllltary Ityc — Diamond H Itye
fearse na padu 1862 v okresu jackson v
pHy5 krsjíieCi iMA
ho oa krásný večer ten— V pon 25c dámy mají vstup volný
školní radu omažkkou jest zlomen lowě a do
4'Mf
N H Archer llonrbon
K1IK
IINKH
ItlD i
Nebrasky se přistěhoval
— Pan Celestýn Adámek za Pearse z venkovského kantora
dělí přednášel p Vráz v South
v roku 1872
Vyprodav řeznický
Omaze a jak nám sdíleno i tam mestoany v knihařském odboru u přivedl to oa IkolJozorce omaž
I
obchod ve Wymore přistěhoval ae
V Omaha Printing Co
návštěva velica slabá
byl
odjel včera ského Na důležité místo to nedo do
F
Geo
Dr
v
a
otevřel
květnu
1894
Omahy
sobotu přednáiel p Vráz v Milli-ga- ráno s milou chotí svou a syn stal e v5k pro to že snad vyoi
hostinec na robu 14 a William
kdež prýnávitéva byla velmi kem do Lakefield Mina
na oá kal zvláštním vzděláním svým
íeNký tfkař
ul Krátce os to převzal ve správu
slulná a včera předoáSel ve vfttevu bratra svého p Měpíne zvláitními schopnostmi nýbrž
sfřl oa 13 ul
Metzovu
svou
kte
Wilber
Adáxka lak s námi p A Urnek té příčiny že byl obratný politi rouž řídil až
čís 1260 jižní 13 ul Omaha
Ač
do svého skonu
A že si pan Pearse vtímal
— Natí krajané neměli by za- sdělil hodlá se v Minnesotě zdr kiř
rozen v Americe přece vždy hlásil
lftilttí iKMilny vbytn
iři sž čtyři týdny sby prý více politiky než ikolství ví kaž
pomenout že Frank Břeo jediný želi
od II Ho do im veřer
sn k Čechům Náležel ke spolkům Od 3 do Sorfp
prodá vám gallon
ve svých letech užil dý
Vůči podřízeným avým byl ČSPS
český expressák vás nejen spole- taaé jednou
Pod Úřadovna v
ZČBJ
ČSDPJ
3 poschodí McCsgue
hlivě přestěhuje ale í jinak může zdravého venkovského vzduchu pánovitý a neuznalý t tu není di Sokol Tyrl WOW a Eagles —
i
Adámkovi
rodioě
13 a Dodge til
Bldg
vu
že
Přejeme
některé
zkušené
příteli
nt
V nynějSích parvám posloužili
př
John Hroch ml učil se v dílnách tfaduíbo Jlny zdi Od 0 du II bod dojí
veselé
1 vzdělané
kteréž te
prázdniny
ředitelky
ných dnech jest zajisté mnoho jeho
Přineate vlastní tvoj plucar a bude vás stáli pouze 6oc
ve Wymore stroj- o mělkém vzdělání p Burlington dráhy
—
Telefon v úřadovně 1842
tich kteří sobé rádi na kratlf výlet
Nejoblíbeněji tiací žízni přesvědčily
v
8
oictví
měsíců
dubnu
po
Pří té rých krajan) kteří mají cestu do Ikoldozorce těžce nesly paiovskou
do volné přírody vyjedou
Telefon v bytu 37C9
'46
& CO
příležitosti nikdo rychleji ani lev- města stal se "The Boys' Home jeho nadvládu a že daly oeapoko
Pao
622-62- 4
Vůz jeho je Saloon
na rohu 13 a Howard jenost tvou též nt jevo
13 ul
něji vám neposlouží
Uspokejcnl zt- vemi pohodlně pro dopravu vý- ul jekoŽ majitelem jest starý ko Pearse dobře ai zapamatoval "re Vicckiy poitovnl!
metno
objednávky
letníků zařízen Nt tliilí podrob- zák p Ant Křeček
V něho belaoiky" ty a když ulovil lučoějtí
ce M peníze
nosti pttjte se vč 12C1 jíž 14 ul dostanete v každou dobu čerstvý jetté úřad v Milwtukee přenechal
rycbls vyřlztsy
vrátí
tneb v hostinci Francia Vávry
řízný Storzův ležák jakož i ta omažské radě ikoloí aby te jim zkaiesýmlklerky]
NflMblíheatltí stMUke (nrhh i Omakr I venkeva Jtwt
Hpelebllrý elxbod
něho pomstili
Pět
řidilelek
zt
Než
lahvová
47—
oejlepil piva
nejen
— Pan Jot Žaloudek bydlící o žíznivé ala i o hladové stará se mělo býti zbtveno míst tvých a
a
UUirft flMtnl
Výborný "lunch'' nebýt zakročení vážných
v č 1431 jižní 14 ul jest již více nái Toník
ae tak
občanů
by
bylo
i
k
dostání
po
teplý
jest
studený
nemocen
dle
avlak
již 15 u Howard ni
jak pěl týdnů
Tak to odnesla pouze je
den
Pro ty jíl jsou milcv ttalo
K nwtir "(Jablael"
vyjádření lékařů ktefíi jej oietřu celý
Ví
Ule
ns
tcíuy
ři- řepu Ukoí I
dmá a eice alt Whirmor?!
(
pla Isbvo
v
iva Kiwi in ikium ta dJ1rm vlna Joinnl JI MrvnajUiil
opatřil
a vilu
ano zailete své objednávky t obchodujte v nalom veli
Jestli
jí lze douíiti V Uíki jetiO uídra-ven- ! niky douíka říznijiího
v
kv Ctiutný tAkumk vidy po ruce
Anton výborný Itoí "Bentoo" 1 Oiteiaa sicoiy j~ake aviik ta
T- iO Hojnou MeB kralinn IMi
_
večerním zasedání Ikol kém obchodu kde jsou hodnoty vždy nejvyllí 1 ceny vždy nejnižlí
J()H NOVÁK
leplích doutoíků nenajdete v žád- pondělním
Velmi dobře zsjitté jeit známo že
— Paní Barbora
ní
Franclová ném hostinci v městě Krsjanům z
♦ ♦ ♦ ♦
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