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Tento ktámý dům jrtt novy
má 9 světnic dobrý sklep vrlat8 ti vedlriM budovy ml cihrliru

podeidlvku cihelný chodník

g r~-- UZDI
měaliká voda tavrdrna jmi do

crlého domu a nalétl t H blociu
od pouliční dráhy a dlážděné uli

(TA
cv Jest to míito velice výhodné
a ci na domu toho jest Jíooo —

Jtuoo hotově a tbyifk na čai dle

přání kumijlcllio Dům len mu
Chicago i6 proi bti Drodán vt %o dnech neboť

rři io 2 Uuily tptávy o vle mtjctnlk jeho vyhrál domovinu

Jttnl utkotěi na kterou se mmobecném dtlti na ctlé ti jihotápa
dě jevtl tíh rnainou tiloal Pev

byl dovol dobytka vleho druhu
vuliití alébý Jeíio kupci oěekáva

jí io bude trh dobytěí slabý po
několik jrltě dnu skoupili v brt
ku vt Iktrem dobytek la cen) o

něco vyftM nri byly v sobotu

Průměrně byly ceny následující:

Oznámoní úmrtí a díkůvzdáni !

Nsimlraým tinlrm kllVtl irnanuijiin om Mm fUtrlfim a n4

mm Irui hllvou nřil la nlo mllovanA manlelka nttlka tlrora aailrt a
Ivairová

NoMíovií
ro nailloutiá nrinod akitnala lila a klhlní t hfIMI dne IH rtnc ltifl a

vt tlřtu tlna 81 tiroitnra pohlWna byla a liojitťho
1 "lt ii v( Uv a

liniýrh na f'rko Ndnulul lithltov-Dra- há řiiMiuU (trt1iln a dno 4

kvilná 1170 v fll-U- na Muravi

Jpat milou olnnonl naU vtiUil nrJiiiUinnřl iMVf vlrm kilo n4m

f ilnhí namm-- l Jakol 1 při vpratí miIiIImi lrM roMiuM

byli náprmornl a neainlrný bol nAI kmírnlil a atinřlll

ZvUMal pak diky nao narltť přljmn p J tt rký ra ilnjrmná aiota

rtlfrby pronaanná v (lomft annitku ad úřailnlrc fbblu Fbíka {'řumyitov
na ř 77 rill k nřnniH ilrnliá KintniU iirtlefi-li- i ra provrdení tklivých

vobřalfi puhřeknfrh flla rituálu Iddovího MiJi)# vři Id lilky nalo iiílelí

přverkmu aboru fbblu Kllika Přcmyalovia ra n řní tkliví pfttn v domě

amutku a Hnkolftm H Havelkovi 3 W rrcanovl Ac Hrlmcldrovl

Frank NovAkovl J U Fialovi a Chaa H meráilovl kti-ř- l tvuřlll při
rakvi řcalnnu atrU Dále dekujeme ro nejvřidojl vrfíisnýin paním A

Pavlíkovi Joacfě Btclgproví A Prortiitakové a Marii Hcbroflové Za vo-chn- y

(dělává ktuMjy prokázaní n4m v dubA nomocl drithó nebožky nnií

jnkol I pil výpravě 'elí pohřbu 1(1 Jíme nr ii f iiýml díky rnv44iil ct

flcnkyníin ítádu ElUka tu phliojné aiiřaainřnl ao pohřbu
tvé apoluicitry a za darování akvoatnho viorts Její položily na rakev

Její Zároveň platí srdoná diky naSo r4 ikvoatné ddrky kvřtluové Háji
Mrtha 8 10 Kruhu Dřevařck Itádu PaUcký tt I ZČHJ ílUl i Blovan

odebrali Dům tento so hodí ý

noit tu dlužno vlak phřlni hlavně horně pro úřadovnu i obydli neb

so naleiá v ntjleplí potoce na Qmalým ilovillrlm na aevrroťápa
díl 1'ícníco pro dodávku v květ ul mezi 23 a 24 ul Koupě

Voli tkut li iiJ1-i- ll chtiví nechť se hllil u J J Malýnu vstoupla v ceně při počátku
trhu ol H-- íc do lí-J- ác ta KriTjf ho jiho-výc- h roh 24 a Q ul

So Omaha Neb 20x4Ji 12}( — i 1 3 á Když pak vv

kořila cen # na K f 1 3 á — 1 1 3 4

klcila opít na Ji 13 Minneapo
-L- AITNEROVU SÍR píevza

a nadále povede nlžepsaný a tuli Duluth a Chicago oznámily
přeje si oznámili ct publikum Že
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příjem 815 kár (ve třech dnech)
sífi pro schůze spolkové a také

ti

Voli k krmant

lrMtoJIt 1

PrMnU iriHitřf"l nt

l'riU hrohá tříki
'r nn)ltili
Inhllntil

llrtintorjr bn4
Vale ktrhrtf4
Aulo a mMIrn

MAkIo furrn nnJ!pHt
Winlo (urin Xputiié al dobré
Wlnplca

Kuchti

Kohouti

Krocinl- -

proti 561 káře před roiem
Nátledkem pevnosti trhu pSe prostorná sífi 1 jeviStěm k odbý

váni zábav divadel a pod budouniíného jevil i trh kukuřičný
značnou filoat Cena pro dodávku vždy pohetově za mírný honorá

k pronajmutí—v květnu byla o jic vylil za 45 #
C 78 ZČHJ a Til Jed tíokol Jnkoí I vif-r- onřm váženým rodinám I Jod (
notllvcřiro Jlchi jména pro obmezenoat itíata nole nám tuto uvMI Na

konac nechť přijmou upřímné díky nato vAlthnl kU-řl- ž v poítu tak pře

liojnm pohřbu io tiaatnlll a drahou cam lou na&i k poalednímu odpy
činku doprovodili Uuďtťž ujlíifinl že vidy budeme vzpomínali vdřřf

až 45 Jíc táíNezapomcfite zároveB Že

Joe je dobrým znalcem dobrýchIBsiO
Trh ovesný byl rovněž pevný

kořalek a těch vždy bude mít v záNa bure pšenice dle vzorků vfteen pfalelakych projevu JlchZ ao nAm od Val doatnlo v době pro y'sobě hojnost pro své odkupoíkypfínesla následující cenu:

ii ZE SOUTJI OMAHY jí Přijďte a navltivte známéhoOzimka t 2 Čer Ji 16—M7#
tak trudná Jedí jednou vřelo-

-

Kky vioml

VÁCLAV ŠEBEK truchlící manit
Eduari% Libufe Stanislav a Helenka ďtky

t 3 ítr Jiti— 1 14 iís 2 tvrdá vašeho
Vám vždy k službám

21x4 Jot K Sinkule
I112--1- t4 dis 3 tvrdá J104 až

Frank a Cecilie Sebroňovi rodil!— Předminulou neděli zatřenor 13
Ladislav Vilibald a Karel bratři

'
Marie Sebroňovd lvakrov-- 4

bylo v Iowě sedm krajana southPleníce jarka £ 1 gev $ii6}4
Ji 20} t 2 8CV řř08 — Il6 £

Omaha Neb 24 protlnco 1004
— f řlfitl neděli odpoledne po

řádá Těl Jed Sokol za spoluúčin
omazsyen Ktenz si vylit tam na

bon aniž by si bylí dříve opatřil3 Ji 03—116H kování Sokolek "Líbule" veřejné
potřebné k tomu dovolení VMchníKorná pfínesla Čiv 2 Žlutá 46 cvičení v Národní Síni na 21 a U
bylí propuitěni na svobodu pouze ul Krajanům nalim naskýtá se
ru£oie jejich byly za irženy jakož
to záruka že se dostaví k soudu

po dellí době opět příležitost po
kochati se ladným cvičením Soko Oznámení úmrtí a díkůvzdání !

—47 č 3 Žlutá 43tf-4- 3#

Ovesí 2 30#— 3o#c £

30c
Dobyttt trh t

Ceny byly následující

Soud ten odbýván v sobotu Ze
lů a Sokolek a svěžími výkonysedmi provinilců dostavili se pouze 1

bujarého dorostu Ti kteříž oe
dva a sice pp Frank Soukupfíkrtl ti uJIpli ?oII „ t50JM

Ha toni ř K protít tdulm 1t 7va6W
mají času aby se občas podívali
na cvičení Žáků budou zajiaté

Josef Kudrna Líčení nimi od
Vol) k krmoul „ 11 I & ZS

bývalo se v Couocil Bluííi před
Krirf „„„ ttí&&4a překvapeni jaký pokrok tito uči

nili pod pečlivým vedením obětípolicejním soudcem ScottemJlr1„„ „ „„ 1 ')Telata proběh jeho byl dle výpovědi výie
vých cvičitelů Jtme přetvědčeniITMtU tJ!kl MjtepM 4 í01 CO

uvedeoých krajanů následovní

soujce bcotf poustel nejprve naPrwaU brabé 14 Sr&4 4i
Ova plkué %l k rbraom HW' t'
JnMIati t00&700

delikventy hrůzu když vlak tito

dottane li te mladým témtó žákům
a žákyoím povzbuzení te ttrany
rodičů í líríího obecenstva že

Těl Jed Sokol v South Omaba i

tbor Sokolek Líbule" budou te
moci řadili v brzku mezi nejlepií

dle nejlepií tvé možnosti Cín svĎ

omlouvali umírnil se a kooefně
udělav jím notné kázáníiKO poda
oběma ruku a poslal 1 nimi soud

HJuboce zarmoucena adílnjl vlcm přátel ňrn a známým truchlivou

zvřít 1$ tnGj milovaný manžel

tToM€?í Illfidfk
tkenal náhlt ve čtvrtek dne 22 pro Ince 1904 ve % bod odpoledne a v

nedřll dno 25 proalnca odpoledne pohřben byl na Národní hřbitov—
Drah zesnulý rozen byl v Tinu kraj řalavaký v Cechách v roce 1851

Mám za povlnnoat tvou vzdáli Dcjupíímnřjftí díky víem Um kdoí ml
v trudné době títo Jakkoliv vypomohli a veliký rnUJ bol zmírnltl ao tna-žil- i

Zvláltní díky md stchť přijmou váíenl tířadnícl Táboru Kolombua
6 69 Dřevařň Svita k nřmuí dnhý zeanulý náležel za provedení lojem-nýc- b

obřsdQ pohřebních v domě smutku a na hřbitově a řlenove' V-h-

Tábora za hojné túřaitiířnl te pohřbu Htejnfi vřel5 diky platí víem dár-cfi- m

víncli a kytic a tlce Táboru Koltimbua Háji Martba t 10 Kruhu
Dřevařck ct rodlnfi Hntlngrové a ct rodině J a A Zelených Dále

dfikujl ardčn6 pobiobníku p Fr Jandovi za vzorné v pravení pohřbu
Koneřně dfikujl víem kteříž pohřbu m!ho drahého aeanulho manžela tfl

idíaitnlll a Jej k poaledoírnu odpořloku doprovodili Huďttž ujlílínl
drazí přálelá Že ždy budu vdřniS vzpoajoatl vSebo co Jale pro mn

ocinill Jtíté Jednou vřelé díky víeml

BARBORA ULADEK
- truchlící fnanfelka

Omaha 97 proalnce 1901

tokoltké tbory na západě Nuže
vzhůru o Nový rok do Národoí

ního sluhu do místnosti ve kteráž

puiky jejích bylv uloženy abv Síoél
jim tyto byly vydány Úředníku - KRAJANÉ když zavítáte dokterýž měl půlky v opatrování

South Omaby a budete ti přátzalíbila se putka pana Kudroy tak
prohlédnouti zdejší jatky obraťte ttvelice že ji chtěl od něho koupili
te na starého hostinskéhoKdyž mu v3ak tento idělil že

puika není jeho nýbrž bratrova a VÁCLAVA DIIJELKU
v £ 2701 Q ulže ji tudíž prodatt oem6žtu úřed

na západ konci mottu kde te vždynik ten jednodul prohlásil že jím

půlky nevydá le£ když si přinesou domluvíte četky a vysvětlení ob

Omaha 27 proi
Trh obilní byl

' velice klidný
Pleoičný trh byl zahájen 1 cenami
dosti pevnými a prodala leza ceny
poněkud v)l&í za to korná podr-
žela ceny pevné od potátku až do
konce % 450 železničních kár

korný pojato bylo z různých míst
v Nktfaice a ta vSecbna byla již
aneb bude poslána v brzku do
méat pří zálivu mexickém k vý-

vozu

Omtžiký obchod za hotové byl
oáoiedovní:

Tvrdá pleníce £ 2 J104 — 106
£ 3 Ji 02-- 1 03# c 4 91—97c
Jarka t 3 J105

Korná t 2 Žlutá 39 č 3 žlutá

39c říi 2 bílá i)'3 t 3 bílá

39# bez třídy 33-- 37

ďea mích č 2 28c t % mích

27 t 4 mích 26# Cis 2 bílý
29JÍC c 3 bílý 28 #£4 bílý 28c
Následkem prudké sněhové bou

ře jež řádila dnes ráot po vclke
rém území z něhož dovážen jest
dobytek do trhu soiith omsžíkého
a následkem neschúdných cest

od soudce písemný rozkaz na jích S8KBCdržíte Obtluha co neivzorněilí IVAC Dl BĚLKA maj zkulenývydání Kraiaoé ho uposlechli
chutě se bralik milosrdnému soud hottintký i2tf — Jett tomu pouze několik dní
ci Nei velice bvli překvapeni co p ] K Sinkule převzal tíB

— Dovolujeme ti upozornit vle

— JSboží za ceny nejlevnějlíV
můžete koupítí u l

Joscťn Štérhy 7
jehož ttřížní obchod v t 2014 na

Když soudce kterýž je beztrestně Laítoerovn ve tvé držení a jíž jettchoy nale příznivce že přettěhopropustil diktoval nyní každému pttrným co zmůže dobrá vůle a
valí jsme úřadovnu naieho dřevařmeh J7 50 pokuty Krajané ulo avědomitá tntha zkuSeného cbě i lití 11 a Q ulici úžasně vzrůstá A JeGVskcno a oněmeno oocnoau osženou' pokutu neupravili a jaou chodníka Návitěva oblíbené
východní stranu 24 ulice mezi
N a O ul do nalí vlastní budovv druhdy tíoě roste den ode dneodhodláni domáhati se půlek

tvých cettou zákonitou Žehrali hosté dostavují je tam i z míst
budeme moci každému lépe povelice na spravedlnost iowskou vzdálených neboť jtou přetvédsloužit jelikož budeme rnítí vždy

— Vánoční a novoroční dárky část na leh o zboží zde na skladě
íení že nebude o ně nikde tak po
staráno jtko u pana Sinkuly Pře

doplfluje tvé zátoby neuttále

ěerttvým zbožím které velmi

levné prodává Má též velký

výběr trvtnlívé módní obuvy pro

pány dámy a dítky Na ikladí
má krásné obrazy jež vkutně a

levně rámuje Neopomeflte že

nikde zboží tak dobré levněji ne

koupíte Přijďte te o tom pře
tvěděír 12—

pro staré i mladé v hojném výbě Navítivte nát S úctou
leme příteli Sinktilovi vleho zdaru jsou k dostání v obchodě J J
rulmm t i

Maieno na 34 a y ni 20x3

Croiby-Kopictz-Ca- iey Co

tí Tel 614

Horno Fiiriiíturo Co
— Well Džim jak ee mál? Tyf4 — Málkami ples Podp Sokola

znamenitě vypadá! co pak vlastně
Tyrl £ II slibuje býtt nejzdařilei 303-307-- 309 b- - 24tí) St — Pra uživil?-Má- m 1 žízeň" iako trám
lim ze vlech Dleiů oblíbením dáváme vefkerý nábytek o 20 proBOLESTI V KÍCLICH k červenému pospíchám pivetko DB JAN ffcent levněji než v Omaze a to zaspolkem tím pořádaných Ač ples má jako křen zkus to bratře jen V Kbolení iáecli rfeeumaflsmti
jten pořádán bude teprve dne 21 hotové nebo na výhodné splátky

VVA KICH IÍJkA tvftnntmy
Chci-l- i něco k posílení tu nad
leho likéry a vína není a chcel li

tenký lékař
V SOUTÍI OMAÍIA NEB

Přeavédčte tel tíledna 1903 přece již přípravné
práce jsou v plném proudu 1

splnili jen polovice přátel a pří
— A lil a t t tm m

úřadovna v O!nirow lilocku na 24 ul

KOTVOVÝ"

PAIN EXPELLER
Jwlx M4Iíýh lkfk:b fyvťtfttul:

Velký výprodej pltíťA
si fajn zakouřit! tu červený ti

umí pófloužiti Od nynějia buď
místo tvý v salooně kde vládne

POKOJ CIS 4imvco lyrsaao svoj sud ze se

plesu toho só£astní pak bude Cřadní Jaoflínyi Od 8 do 12 hod dop

kteréž byly prodávány za J7 50
Jio Jij až J23 budou prodává
ay v tomto výprodeji po J3 30

Jan ČervenýNárodní Síň přeplněna IouChltaao é dubna IA99 1 Od 2 do ti bod odp
Od 7 do 8 hod veórrtf na 20 a Q ul v So Omazetakové skvostné prémie jakéTorvwyfMi řxmi v b4x $5 a $750 lil prodává levně

Telefon v úřadovně— Velké přízni krajanů naiicb
149

209
čepíce rukavice spodní prádio
kolile $ vůbec vle v obor tentowa tnurm H%vmtM télí te zajisté zkulený cký lékař

QtlW rxiiivii rnuruxxx ta mni m
Dř V í WOIT1SEK Hícíí Htroj (padající

j P Objednávky z venkova ehož úřadovna ntlézá te v Glat

chystá zábavní výbor nejleplím
matkám atojí jíž za trochu té

námahy

- Jak ee dovídáme vzdělávací
klub "Komenský" chystá se k no-

vému veřejnému vystoupení Klu-

bové schůze jsou četně navltěvo-van- é

a členové noví stále se oři- -

2e 'c h vloch líkírnikfl nl pMte ttrml l na tyto pláitě správně a rychle se WhBBler & Wilsonr i nirhir ro 1 1 amři m-- m inr i

yřídí a ručí se že jsou za méně38 ZLATÝCH A VÍZNAMLNANI

cow Bločku na 24 mezi M a N

ul V každém případu nemoci
můžete te nafi tpolehnouti Tel
v úřadovně L 315 —Tel v obydlí

{Haste se nMpiruftn toynlktilu tm! trhctU

yýlui t nuiliilčktirnlky
ž poloviční cenu

Anna F Novák
106 North 24U1 StSc Omaha itlt OiabaJeD'hlalují 188 tí

i i


