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V ladinnim kfuliti p Kmill lil u
drckřbo nattitde ll tomlttu snu
vrrtf ( ne tívtté své nemoci

llnvrtlitjrnt si uprilftrflil vln

thny st# přinnívce le pfpstUio
víi jm ťtisdavnti nali lio dtrvaf-ktt- o

a uhelného obchodu os
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Nijitlíliu jot tailtitoáua iik

jatkách soiilh omshkfch etlak

kroku Západu' 1 ti krsjsné mohou
se na néj ve titrh tálrlitusterh
listu tnhnta i$kajlrtch dovi-

tou odřítili ) ijuirtičujeme vfele

p fitrhu přUni nslirh krajanů!
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vimw
v tak tvaném ''lliilltown" nalé

liíuttm ia ntltštllm Jtl tomu

náco přes sok co pNdlý mmil

podrobili lěisé Oprfsci S dl v

fc t v tak liiijtiCm
J'J fiii-li'- l lrU Jnihlun vH ky bmitajícím a metl Avrry a South

prltel a soused ntt i la ve tiku
lom nrjlrpllm tase kdy smrti

ího lldeý ty se t l nenadllanit
ia t y jr mohli sklátit V nedftli

eekel ovsl O posemku kletý měl

nronaimulý od Anton Nímte

rviiiniiii stranu 14- - uiitt metlkrátkém čase dvskráta ta irbni a Itálii ItvAU řtvotimly ř UOmahou Zanechali po sohě devél Jriivii Itíilu tlmalia ř Ml C 8I'K

(!N a O til ď nsM vlsstnl budovyíéi i dédček Nejedlý l (am din k 1 oichi nrjmlsdM čitá a sil na své okružní entě do Ne

bravky a přednllcl jii v Niobraraa hinit-ni- mm i kaldému léjie po
13 roků Do South Omahy příštěchurav a ittlcl se okamtili 1 tu-

ch lití rodina tircliť ptíjme u- -
lltnovi pořád rýhmsloulit jilikot budeme míli vMy novin se te acnuyirr neb aa [ynchCisrksonOimond a Dodge

Dallí postup Jiho přednákk v

Htitfkk Hrmtím

Omniu S! r rm )tH
'ái našrhu sboll ade na sklsdě

přlmnou nali soustrast' plrd dvěma rokyNavUici nás S úctoti Ni draco jn násled ijlcí:Ve čtvrtek minulého týdne vy
V llrainard v sobotu 13 irpmCtosby-Kopie- tt Casry Co

II Tel 614

— Zmrzlinu nrjlrplí jakosti
vidy v tásobě jakoi i doutníky
nejlrpMch druhů vrlkeré druhy

letěly ai oala bujaré Sokolky
trochu do bolí přírody aby poně

večer
V ilruno v neděli 14 srpna y iaeirf-eawPan Frank Lsitnrr chvalněkud pookřály Ze se bavily velmi ladíku kuflevého i kousavého

odpolednesnámý hostinský na 10 a J ul čerstvou grocerii chutné Čerstvé V Crete v neděli aS srpna odI I minulý čtvrtek mile překvapen Oznámení úmrtí a díkůvzdání !pečivo velký výběr cukrovinek

dobře jest jisté Chytaly ryby a

tkou&ely ae v plování já psk na

ně koukal jsa ukryl za strání K

večeru vdrlio jii nabažené měly

poledneneočekávanou návitávou krajana různé knihy ku čtení nedělní fa V pleasant llill v neděli 38
psna Hlaváče obchodníka obuví sopisy ikolnf a psací potřeby— srpna večertuhou půtku a komáry kteří jako New Yorku Před ij roky když vle za nízkou cenu doitanete

obyčejně u večerprováděli divoký Frank ie staré vlaiii pfijel do New
V Odell v lobotu 10 září
V Du Bois v neděli 11 září

obchodu J J MALYIIO Týl
svůj rej

kdyi pak veífr jet doma tplalilí
m mu th kont v itmovttákti ti
ptalcnl lite na vdkém mostě u

Jeho domova bifle Pospíchalo?
farmy Krank sedel na vatiku
koně chtěli vhřhnoiiti do drány
při černi trochu ikrátka tc utočili
a velké kolo upadle ti mottu do

vytluíoné jimyasi itopu hluboké
Hoimarin byl te sedadla vyhozen
ku předu ia koni a to tak neaťasl-n- i

te celý vatak muiel jej přejeti
velké kolo pfejelo prce jeho lida
od levého ramena k pravé atraně

prsou také ruce i nohy mil pfejcty
a na hlav utrpěl rovnři velkého

poranění V térní okamžiku k němu

přiběhl Joha Pospíchal a tu byl

jSié iiv vlak v ij minutích vy-

dechl Frank napotled Kdyi ae

jej Pospíchal lítal co ho boltod
pověděl ia vfiechoo by poslal pro
lékaře vSak nei toto ze aebe vy-

pravil byl mrtev Pospíthalov
chlapec jel pro lékaře a témiř tu

obstarává léi přeplavní lístky vy
Yorku byl pan Hlaváč první kra

jan 1 oími Laitner se aeznámil ve 3 bod odpNásledkem velkého vedra a v
hotovuje správně veškeré práce Mimo 10 odbývány budou vPan Hlaváč nrjcn ie mu byl tehdy

upřímným rádcem ale také hned
notářské a zastupuje nejleplí po
jiSťujfcí apolečnosti proti ohni

nedostatku potřebného ochlazeni

pro vepřový dobytek přiicl p K

Vítámvás o pěkného krmníka což

srpou neb počátkem zííi píedui-Ik- y

ještě v těchto osadách Nebra- -
Frankovi i zaměstnání poskytl Nsvltivte jej a budete v každém

sky: Milligan Kalamazoo New-ma- n

Grove Ord Geranium Morsepřípadu dobře a spolehlivě ob— Generální pobočník Culvcr

nařídil rozpultění south-omsžs- ké

ovšem velmi nerad viděl Avšak z

vlastní Škody nabývá člověk zku

lenosti
slouženi O přízcřl krajanů Žádá

V hlubokém sťrmutku sv(m osnaiaujoms víem pMtolfim a stiímým
lo n milovaná ilreruíka

IIIIIA
po liníik 4 ilniil itemoni ae s nilml ve ítvrtek 4 srpna nsvždy rosielmala
a v tnliotu arpna l!Hi4 na Iaurel Ulil hrblier pokována byla Hrdeřnml
diky nviliátil Jumep Jolefu řtlfrhovl 7a pfednnaenf pfkné dojemné U V

(lomí tmuthu ddle ibiiru Hvězda Nové Doby řía 6 JČI) z Omahy a vy
alínl 4flcDtií- -

dojmtace ku pobfbu a za dar krtantilie věnce na rakvlřku

pani Zlorhové z krásný velký vřnee a kytice paním Maílna Town a
YtinK za kytlire a vftbflr víem pfiítelnm a známým ktefl Jakýmkoli apftso-bc-

bol nití amfrnltl ae tnallll a malířkou drahou níl k poalednímu
odpořioko doprovodili PMtelé VaM aoustrastl nebude niimi nikdy
znpomennto

JOSEF K a MARIK SINKULF
truchlící rodiče

Bluíí Swanton Wilber Omaha a
starý známý J J MALÝ

V minulém čísle "P Z'' mělo
jízdecké čety kterái vlastni ne

existuje jii od 1 ledna Násled
kem odstěhování ae mnoha členů

34 a Q ul So Omaha
South Omaha Určitý den pro
pfednálky v jmenovaných osadách

uveřejněn bude později— e Čtvrtek odpoledne spadl
stálí ie pí Nejedlá dlela návltě

voit v Mavelock a n koliv v Ho-

wells což milerádi opravujeme
acvrkla se četa tak velice Že se

l jedouc! káry na 36 a Q ul isle
tý prodavač novin John DwyerSotrab povídá ie ženská musí připadnuvši aa Čechy vVýhry po- -

Vyskočil oa káru aby nabídl své

nemohlo sehnsti ani tolik peněz
aby mohl býti placen nájem ze

zbrojnice lnu bez parády tak

zbytečné se South Omaha jii
nějak obejde

mít "pamprdor ' kdyby ai ho měla

třeba z koudele udělat Milý ho noviny ku koupi načež rychle
zemkové loterii

V posledním Čísle P Z jsmeopět seskočil a to tak nelťastně
ie padl prudce na dlažbu a plných

uvedli část Šťastných krajaoů
Bohoul bratrdeset minut byl v bezvědomí Po— V nynějších parných dnech ichi jména byla vytažena z bubnu

dnes seznam nái doplňujeme

Zdfnka a Olga sestry

Koutu OmaLa Neb 6 srpns 1WMzajisté nic příjemněji vás neob hosté donesli zraněného chlapce
Jednu z nejleplích domovin aido blízkého domu a povolali k níčerství tak jako aklenka žízného

mohu pěnivého Jste li soužení bude moci vybratt John u Turekmu městského lékaře Dra Kout
Lesterville S- - D neboť oa nějŽíznf zajdete jen sobě do hostince ského kterýi ahledal na chlapci

oa 30 a O ul klerýi vlastní několik ieredoých odřenin avlak připadlo čís 35 Číslo 831 při-

padlo oa K Pánka z Evereat AAaaAaAAAaa4AAAáaAáAaATRŽNÍ ZPRÁVYnepovaiuje je za přilil váioéchvalni známý krajan

Jan Gcmný
Kas 878 na Jana Kasera z Athén

Uiiapec bydli 1 rodiči svými o
OMADA dnu t irpaa16 a R ul- - — Nehoda potkavllvedle výborného piva ma na

llramlirf eovtmalého Dwyera pohnula policej

Neb 974 John F Kněžáček O

maha N ti 979 August Tichota
Dodge Neb 1063 Alb Žeoílek
Fort Dodg la 1093 V A Ho

skladí výtečná vína a kořalky

jakoi i jemné doutníky 43x4

aamou chvíli přiběhli k němu joa
Raymaa t domácí lidé Kdyi při-

jel DtAofl shledal ie není
vlce pomoci neboť jak

jej vzali zi ruce a nimi pohnuli
rachotily v něm rozbité kosti
Neštěstí toto událo le si v 8:30
hodin vefer a nc£ bylo 9 hodin

byl Frank jii chladnou mrtvolou
a odnesen doma Zpráva lato

byla bleskurychlá rozGfrena po
méatě a hned mnoho přítel do

obydli Kozmarinova ae dostavilo

—Frank ftozmario narodil ae 16

liatopadu 1858 v Budíkově okrea
Třebíč na Moravě 1 rodiči přijel
do Ameriky a aice přímo lem do
Colfax okresu kdyi mu bylo 19
roků Po nějakém zde pobytu
oženil ae Frantiíkou Novotných
z Petro vic též t okresu Třebíč-ikéh- o

kterou žili život íťastný
sz do této doby kdy krutý osud

jej z kruhu apořidané rodiny vy-

rval Frank po celý čaa b o po-

bytu v Americe til va zdejším
okolí klyi le oženil odstěhoval
ae do Staoton okresu a odtud pak

oího náčelníka Bríggse k vydání
rozkazu aby policisté zamezili

lík Georg- - 1 1298 Fred Jskákání na jedoucí káry i a nich
— Černé gumové atřevice na

sokolování ve výprodeji tento

Vřelé áíl[fzáiiíj Bápornřenít

Tímto vzdáváme vřolé dík Dru
3 W Koiitskémn z brzké a do-

konalé vyliíooní naM manželky
matky a epomřiajetne Jej en nej
vřobill víern JIŽ pomoci lékařaké
potřebuji
'Amvffi miíme rs povinnost svou

nfioornltl tyktř(íí si nehodu Jl
docela llnak vyklildalí ne jkakiitftlnA m 1 féihHtll náafiol
kem toho vínllké nmyly mluví
sby ae drive o vtern oaobtií pře
svídřlll fi niís budou hrubé
urát V tíeté

i i Malý a dílky
Mouth Omaha Nb„ S srpna Ml

avlak stráici bezpečnosti tvrdí ie Vosícek Sj Omaha Neb 1330
Josfcf Uhlíř Clíquet Mo 1335

Ve aardrMft IftiQiSl
Mánl mlallran Il7e lit)

M4m tirm Ufjliipli I8BI le "
Má-l- n frm Ipttn4 tl dobré wr "

Sli'pl' )4i!
"
"

gMiuiř re
"KoOotitl S

Krwmil IJ1 "

HOCTD OMAHA dni 9 irpna
Volt ptkat rfnnjlkpll i 4

prý jest věcí nanejvýi nesnadnou

chytoouti kloučky příčinu

týden za 39c pár —Mužské 50c a

73c prádlo za 35c kus u J V

Vacka na 34 a N ul

— Tím nejleplím a nejchutněj- -

Petr J Uliiíí YanktOB Se Dk„
1534 F C Vozel Bryaot la
15HĎ Fr Haněl Belleville Kas- KRAJANÉ když zavítáte do

South Omahy a budete ai pžátí

prohlédnouti zdejší jatky obraťte

chu ty aoi nevil jak'i mou starou

posadil Těl se ai přijede do

Linwood coi nebude prý už

dlouho trvat ježto by rída byla

přítomna mlácení oa farmě p Ja-

kuba Blatného Tak se jii rozljč
s pivkem a té! ae avou starou

neboť se troltuje na tebe zle

Jestli prý té Šotrshe nevitríí do

mlátičky tak tě jistě rozmsčkí

sama Ur Draského brát sstbou

byly by jen zbytečné výlohy neb

prý velkeri jeho námaha tebe

zachránili byla by docela marnou

Paní P Drozdová ae jii po-

zdravila tak dalece ie může si

vykonával sama domácí tvé práce

Kdyi jdete na poltu zajděte si

do vedkjSfho obchodu pp Nřmce

a ForeU a řekněte: "jen za pěťák"
a hned a ochotou optá ie vás Šv-

itoří vá Mařenka MCo si přejete?
Sodu zmrzlinu cukroví eranže
— zi pěťák prodáváme vle'' A

věřte mi kdo lam koupí jednou

jde tam podruhé jisté zase Mně

ss na příklad odtamtud ani ne

chce
Minulou sobotu přijel se podívst

oa avé přátele pan Josef Jelínek 1

Omahy Poalali jsme po něm po-

zdrav Omaze

Stará mátí Iiookmayerová po-

jede pfífttí sobotu do Omahy aby
se sáčsstoila soukromého ajedu
Rádu lílílka Pfcmyalovna ZCUJ

k oěmui byla pozvána Taktéž

snad i sestra p M Donátová se

tam podívá A coi já? lau já

pfijedu třebas bez pozvánky

lím vleho druhu pečivem poslouží
vám kaidý čas český pekar JOSEF

1663 K Havlátko Mítchdl S D

1678 Štěpán JelíoekDeWíttNeb
1733 A Zelenka Spríogfield So- -

IEM0S7
se na atarébo hostinského

tS Slfflíl 4Dak 1739 K V Chaber WagVÁCLAVA DHIELKU
v č 3701 Q ul

FLECK v čís 136 — 31 a gul
kdei vlastní moderně zařízenou

pekárnu Chutný iitný jakoi i

pleníčný chléb rohlíky koláče

ner bo Uak 1703 Martin l'

Křiv

laiovjfM

Volt ka krronl

PraMta aJI"pli
Prwuta priMtMnf

Pramta tirohi Mki
Oři njlil
Jehflitta

I IOSS IS

twaD tona západ konci mostu kde ae vidy Kocmíc Tábor S Dak 180a Dr C Ilosowater
ČESKÝ LÉKAŘ

domluvíte česky a vysvětlení ob
koblihy a zboží cukrářské tě&f se tvrnnrtdržíte Obsluha co nejvzoroějifv roce 1087 přiatěhoval se acm do

Clarkaon které bylo v lom roce ll4iVAC DIBELKA maj zkuSený

Kud- - Kubík Red Cloud Neb

1H95 Ant- - Popelář Dodge Neb

tyto John C čitks Wa[{otr So

Dak 1935 F Vorel St Josepb
Mo 1957 Fraok M- - Brodský
Plover la 1960 John Křižák

hostmaký I3tf ťniCAOO dna t irpna
Živý dobytek i Úřadovna: "Bee Bolldlnír"

— Zubní lékař Bailey zamést Pikal t sallapM rol) fs anS A

návajfcf českého atsistenta ručí
za velkerou práci jím zhotovenou

Halml S k proutfednlm (XI

Voli k krami I (0n4 W

írárjr tl

Clutier la 1996 V Krasnícký
Omaha Neb McCormick z Neb- -

oa ti no is iooi
fjra4nlhídlnyi (WSrtoS (

V nadšil od to Se u dopol

Tef y áfaéereá áOá-- Tel y byte 1117
Úřadovna jeho jest v 3 poacbodí

tak velkému odbytu ie pan Fleck

jak náleží musí ie přičinit aby
Četné ivé příznivce uspokojil 49

— Ve čtvrtek v 8:10 hod ráno

usmrceni bylí osobním vlakem

Union Pacific dráhy asi půl míle

východně od Avery Michael Pelan
a jeho manielka Paní Pelanová
sbírala podél trati blíže Avery uhlí
a muž její ubírající ie k oí nalé

zal ae oa východní Hraně nového

iclezného mostu přes Mud potok

kdyi pojednou přihnal se osobní

oa něhož připadlo číslo i a kterýPaxton bločku — 3
jest přítomni zaměstnín v poklad Bxdli-i- lo WI7 Joaaa

Kviáitnt pnaornoat v nuja tn— V pátek zemfela po kratičké
B1W'BI1I B rnflOJrlvl

oičním oddělení ve Washingtonu
príjel v pítek do Bonesteel abyií

nemoct 3 mísíce start dceruška

JiliMra inrnim
Talau tkmfiln

Prwit ttiki d)1iII I vatm
Pratata Inbkt vrlirtiit H m&i 70

Pnuta hrubá tl Huftfí W

fim (Ak ra ( k frhranm %th1hi ta

JaMM f ank0
JhřlU ttpwlnl II60ÍIA í

manželů J K Sinkulových bydlí prohlédnul kterou domovinu za
cích v č 304 sev 30 ul Pohřeb bere McCormick se vzdá tvého
maličké Hildy odbýván byl v ao

postavení a usadí se oa domovině
botu odpoledne na hfbitov LaurelPan Jan Kopia má na prodej

Úřtíní prázdninyMíli Pohřbu mezí jinými sáČastminerální vodu kterái jeat výteč

Během letní doby úřední místnosti

Mén§ než polovic
DO

MLouisazpfit
PO

Waba8h drázo

nily ae též t úcty k truchlící rodi

ni paní A Dudová paní V Bar
tolová plMKrčilová a pí Engel

j sou téměř prázdny protože kaidý
touží po tom aby po celoroční prá

thalerová jako deputace vyslaná ci li troch'1 oddechl 1 krátkým od

né jakosti a jest dobrá zejména

pro ochlazení Zkusil jsem ji sám

a proto ji mohu 1 dobrým svědo-

mím odporučili Í jiným
Pan A Tfílelý dlf přítomni v

Jíiní Dakotě aby ai lam vyoalel

pozemek klerýi vyhrál v loterii

strýce Sama Zpravodaj

od sboru Hvězda Nové Doby čk počinkem nových lil nabyl Odpo

IANHAS CITV daa t rpaa

PknlcCftvrdi KSttvt ba

"
Plmilea t I tvrdt nm
Plnalra tu I V7 "

"
Korná í I blit Wví

lama I I nich f%%m "

íitmí I bilSok dodim U0inr '

Ove taitrb SH "

Mntt kok dodaní Md "

Snnntlnii)tk vjrbr tS MI

mi prtrljul tS7U

illllllllllllimillMlllllllllllllllllllltlIIIIIHIIIMIIIIIlt

86 JCD z Omaby jehoi jest pani
Sinkulová členkyní— Zarmoucené

činek jest pro každého právě tak

důležitým jako práce jen kdyi ie
rodině projevujeme nali aoustrastl

Home Furnlturo Co

ho fádně uiije Mnozí vlak ne

zvyklým způsobem žití nepřiměře-

ným jídlem a pitím li právě během

prázdnin nlkod) nemají-l- i stále

po ruce Trinerovo Léčivé Hořké
Vlno Tento lék udríl žaludek v

503-307-- b 34111 M — ťrj
dáváme velkerý nábytek o 30 pro

vlak a zasáhnuv Pelana vymrltil
jej vysoko do vzduchu a odhodil

jej daleko naitranu Pí Pelanová

kterái viděla neltěstf itihnuvlí

jejího muie byla dle výpovědi
svědků jakoby okouzlena a nepo
kusíla se také ani odskočití 1 trati

Byla zasažena pilotem parostroje
a odhozena do vzdálenosti asi 70

itop V několika okamžicích pří

spěchali lidé ze sousedství k místu

neltěstf a opatřivíc pokrývky při-

kryli hrozně zohavené mrtvoly

neiťaetných manželů načet po
slino bylo do Papillion pro koro

oera Dra Armstronga jenž se

dostavil krátce před 10 hodinou

Prohlédnuv mrtvoly povolal tele

fooicky pohrobníka liarretta ze

South Omahy jemui tělesné po

zůstatky manželů Pelaoových Ivě

Noy k pohrbeni V pátek odbýván

byl koronerern Urem Armstron

gem v Papillion íoquett a porota
vynesla rozaudek ie manielé Pe

Icent levněji nei v Umaže a to za

Lístky na prodej kaidá ůttrý a
čtvrtek v srpnu a v tttl cena t
Omahy

Denní okrnfrtf líMk $0
VUmlhní nízké eena éítá st s valeho

nádraM

WAnArtH Jat Jediné dríba kterái
vyauj ceatiilld 11 hlavního vfihmlu
do vyatarlM uatřuln várn řami neani
id a zvláaml vydání za dovozné po
kárech Vaiotbny mapy avftfové výatavy
(tnnhil hlavní vchod do výatavy
O Informace adresujte aa

HAHItV K MOOKKfl

(i AVU Wabaab ft ft
liH Omaha Hrb

botové nebo oa výhodné splátky činností a sesílí jej tak ie stále
touiití bude po potravě Užijete

Pfesvědčto sel tf

— Policejní komise za pomoci pak prázdnin svých d ojnáiobbu

teprv založeno a pomáhal něko
lika prvými osadníky budovali

nynější městečko V roce 1888

postavil otcem vým obchodní
budovu ve které sobě zařídili ipo
lecné rozsáhlý smíšený obchod

po smrtí otcovi ujal ae obchodu
aím a itěstl mu aloužilo Kdyi

pak seznal ia dítky mu dospívají
že by práce a iivot na firmě

byla pro ni lepil zaměnil před 3

roky majetek měsťký i 1 obcho-

dem Aolonem Kubíkem st za

farmu která je necelé 3 mile

severozápadně od místa vzdálena

Frank nejen i poslední čas far

mařil oa byl zárovcB v obchodu
a sic řeznickém se ivým jetém
Aloisem Šimůnkem V politice

byl vidy činným republikánem

poalednf Čas byl ustanoven léi ta
delegáta do sjezdu svolaného do

St Louis Mo) v zájmu zřízení

dobrých rest va Sp Státech Ná

ležel k těmto spolkům: ZČIJJ
ku které přistoupil v době odtrie
ní a od CáPS bylť on zakládá

telern řadu Zip Svornost i a8

tehdy ČSPS (31 května 1888 k

Česko Scov hřbitovnímu spolau

jeboi též byl zskladatelem a po-

kladníkem at do smrti pak k

loii Northern Star £ 1574 Mod

Dfevafo Pojiiién byl celkem oa

jtjooo— Zaniíchává po sobě mimo

bolem sklíčenou manželku 13 dl

trk z níchi oeiuril jt dcera

Marie nyní pani Šimůnkové a

mi nrn pfa půl roku stará

dceruika Adélka Zároveň jest

jeliě na iivu ji ho matka a jediný
bratr Josef Kozmarín který jest
ve Stanton okresu na farmě Utec

pana Hozmanoa zemřel před ně-

kolika roky a sice následkem po-

raněni oa obličeji kdyi se mu

koně ulekli na mostě u pana Sed-

láčka Jaká to hra osudu: otec

zemřel následkem poraněni které

utrpěl na mottě a nyní syo podob
oěl-Po- hřeb odbýván ve středu

(včera) ta velkého úísalenatvl

obecenstva a obou spolu O ku kle

rým náleiel Z Howells zúčastnil

se v dosti velkém počtu a a prt
pórem iád Svoboda č 60 ZČI3J
Pohřební obřady vykonaly spolky

společně a pan Kostoryz z Omaby

promluvil alova útěchy v domě

Jun A Bartoň
i Tlaatnl

i Mthms Hostinoc
rab 20 a H al Ha Omaha

Ě ftlJinJutierfiv Mik atťle nálepu
Nrjli-4- l flruhv vlna llkrft a

doutníky 15—

pravidelných i zvláštních policistů de li zažíváni Vaie v pořádku bu

dete li lěleaně i dulevoě zdravýmistřeží pilně hostince a rozkaz i
evěiími Kdokoli má nějaké obhostinští nesměji prodávat! pivo

(ZASLÁNO)

Wilber Neb 6 arpna 1904

Omažský dopisovatel chicag-

ského "Hlasatele" uveřejnil v čisla

ze dne 3 srpna zprávu ie jsem

byl atlučen na cestě ze South

Omahy kdei prý jsem během lí

slávky pracoval

Zprávu onu uveřejnil ačkoliv

dobře věděl ie ani jediného slova

na zprávě té pravdivého není

pouze zatím áčciem aby mě v

posměch vydal a avou osobní zálť

oa mni ai schla Jil

Abych jej ze lií usvědčil složil

jsem oa cdfjllm First National

banku částku f 10009 (jedno sto

do pejlků a kořalku lahvích

přísně jest vymáhán Nynf zakáza
tíže se ialudkem kohoopoultí ner-
vová a iva ováaíl kdo má ne-

zdravou pleť plnu skvrn a vyrážek iiiiihiiitiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiHiiiiitiiiiiiiiitiiinla komise hostinským téi prodej
piva v bednách a to 1 pravidelným

ÍOOtsíí
NORTH--WESTER- N DRÁHA

ten nalezne v innerové Líč vím
Hořkém Víně jediný prostředek
působící na kořca choroby totiž

DR JAN Iodkupoíkům Kdo chce teď po
chutnali li oa lahvovém pivku

oa krev Ooo ji atále obnovuje a zkrácení t&nu

zleněná obsluhaudriuje čistou a zdravou Kupují- -

lanoví uamrceni byli rychlovlakem
Uoion Pacific dráhy avlak neuva

lila oa oíkoho vinu V aobotu v

3:30 hod odpoledne odbýván byl

potřeb oelťaatnýcb manielů Pe

lanových z českého kstolického

kostela pod dozorem spolku Fra

e horké víno neopomeňte iádati
dollarů) dorozuměními aby

obnos ťo byl vyplacen komukoliv Trinerovo V lékárnách Joa
Tríner 799 S Ashland Ave

Chicago lila jediný vyrabitel

(mVf lékař

V SOUTU OMAHA NED

dfmlovna t (1Ikow Illoiku na 24 ul

POKOJ CÍH 4

čřadnf bo llnyi Od 9 do 12 hod dop
Od í do fl hrxl odp
Od 7 do bod veírr

Telrfon v ťiřadovoi 142

Telí M v obydli 209

teroal Uoion of America k němui

zesnulf oáleželi Průvod pohřební sile je oa pořádaní přímo kde

není jednatelů

Denní chfcajtaký zvléatnf vlak vyJIWÍ
v 720 ráno mláto v 700 réao f iei
doba pHJlídl é i
Denní Ht faul Mnpla ezpreaanf vlah

vyjíždí V 710 rřao mfaUi v I W T toei
doba pHJIldl 4e Ht 1'aaI-M- pls

Čít 2 Ovarland limited do Chicag v
7 veíer má sef yey (Maso Daleko
rychleji jede a západ a Cblcaita do
Omaby

Nortb Weatro to inftís uJalU

kdo dokáže ie bych ve městě So

Omaha kteroukoliv dobu od lišto-psd- u

loňského roku si do doelní-h-

dne pracoval aneb jen dlel

aneb ie bych jakýmkoliv zá-

stupcem kterékoliv jatky kdekoliv

blhem oné doby o mzdě vyjedná-

val Joa F Kunc

p£J Hol Id ní utřibro

MIiolliH'Jsí HÍÚ

musí ai je objedosti přlrno z pivo
varu

— Maso je maso a řeč ae omlu
vf ale co

John Pavla
v č 3013 Q ul v South Omaze

řekne také splní on říká ie pro
dává vle nejleplí a nejladněji Ti
co ho znají to vědí a vy kteří ho

jeltě neznáte přijďte a přesvědčte
se Vzorněji obslouženi nebudet
nikde za lo ručí John Pavlas 51tí

— Zboif za ceny nejlevněji!
můžete koupili u

Josefu Stirby
jehoi střižní obchod v č 3014 oa

Q ulici úžasně vzrůstá a jenž

doplňuje avé zásoby neustále

čerstvým zbožím které velmi

levně prodává Má léi velký

výběr trvmlivé modnl obuvy pro

pioy dámy a dítky Na skladě
má kráané obrazy jei vkusně a

levně rámuje Neopomeňte Že

nikde zboif tak dobré levněji ne-

koupíte Pžijďte ie o lom pře
Svědčit 13—

viMlril

Fr Laitxior
aa SO a ({ al KmU Onaká

V pohodlné nálevu Jeat vidy výborný

nifni lnu p'n trval Jit-
ku toto vlt tk4 prav
tfltitant Jl turufrtno Sa

IKMirSi ivna krA-n- niMir-n- oi

hrB tKMtll rtlSIvift
HuUké luh dmiiikt

Rifsrn km npm- -

ruM)Mm prarb ani
Kmrti-Vf-

trijlim opirnfiD
pln drtkhukitrriy atmni m

upravené Nic Jp#fno a
praktKnéjMbo BxnaVildnuhi
óntuá M ta rnu IW~ Im

Iiou m a ibiiS- -

MiUMmr 1401-- 3 Farsam lí

leták 11 a řepu vbr trtr-- nejlepMch
doutiifka vftvřiiých likérů a pravých

byl obrovský V čele jeho kráčela

hudba p J- - F Fraňka za ní pak
následovali členové a členkyně

spolku FUA kteříž oesli dvs

překrásné věnce dále pak členové

dSlnické unie Č 73 k níž zennulý
Pelan náležel 1 pnporem a léi
dvěma krásoýmí věnci konečné

pak četnf zástupci jiných místních

uníf a četné obecenstvo lak ie
kolem aooo osob nalézalo ae v

průvodu- - Pak následovaly dva

pohřeboí vozy Pří voze v němi

se nalézaly lěleané pozůstatky pí
Pelaoové kráčelo leat ieo při

voze pak lěleanými pozůstatky

Pelanjvýmí kráčelo lest mužů

jako čestná atrii Za povozy po

hřebními ubíraly ie osiřelé dítky

jichž lalostoé voláof drahé rodi-

čky rozdíralo srdce účastníků po

vln
1'roatranná étulná mlatnnat ipolkováitfn neb almtkfm Nitta

u ÉI33S a aturMNini vflohfkMi (j i U samlouvi ae aama a et apolky feké a
aulin volná ipoblldkr plMl nulacinlm

Hurtall as St uuitno a ooMntvkou dStn oaltnon v Ho Oinara lepal pohodlní)!
IbtdAiM Til J aftt tancn( nemá V Ho

Václav Vokál
jwlInfJnuMvWtitofca va Vldnl
vuf-ia- r niMaknlk v obora

ilclch atrojS atfelaýck ttraaf a
kodlaářatvf

vlwtnl prknt unnmi dílnu v Caha Kana
Jmt rnii iíilio b blltvlia téuuim tu
nfflvttat piHormwt fot t—t ailvtram va trtm
obnrv d'MvienJI rotn obJMInavky n)n

Farma najrodej!
Prodá se farma o 820 akrech Pro

jezdit dn aevertiírh leaQ a dflt ae po celý

Tk s pafesy T Proé Jnaullt do smrxU

Kanady ab Dakoty? 1'roě Jetdlt dale-

ko na j)b kd jsou namoce a lékař do-

movem kdyi mbžele koupit zaříseoou

farau v tDfrerfra plátnu mrazu I horka a

alce ve stfsdnl Nebraace za $10 00 akr

Pftda drodní doat dobré vody I trávy
Snad Saldy JII vl le se ve pšenici ale

v korná s v dobytku jaou jlaté penfte
PUte aa ANTON JELÍNEK

Si4 llavaona Neb

smutku v síni ZCI3J a oa hřbi-

tově Pěvecký sbor zapěl a kapela
brianř --riln wlrnia a Mlnmi- hixllnkf (Ki-

-

lion riflntrovn (líni vám UMtrtDiK f Omare rovné šproto ct anolky éeaké
uřinl dobře kdyi nřad pořádáním tátiavyorMaal vlluh Mmrm )minj luMink no

Petra Záka doprovázela průvod

tklivými zvuky hudby Pohrob- -
drl kdo koupi orb Lill tmtttf Pltt
chwta- - II muUta neb ílmmi jakcaoiiv prepiaji ae u miyuir os poa-m(n-

1'HibI kMjanů poroučí aeATLáH JEWEIKT (U
tSl HrtropollUa Black ťhlcesro 42 FR LálTXERnické práce vykonal Joa V Faj-me- o-

Pozůstalá manželka dílky jlBOnirMj vrt ZvléJť tak iftutttum vt11 vHtt nllkf ktIO€ ohaabuilnl rtinfrh
kndlnok akvonta bodlo putk rrvolvvrt na Pokrok pouzePředplaťte aimittkana hoil

nUiroJim V kafcltat pffm
dtobrBruiMt d tréma na

Ti CLA TA rOf ALA Caba Eaaw

a přáteli oechť přijmou nati

upHmnou eoustrsiť
tr ijt blrrkit at4 aatl M po obdrSaoiae fl ročně
oatoTBicaaDamiKia rr


