
Tento krásný dam ieit nový — V pondělí dopoledne naviti Alox VavřiCkaml 9 ivítnic dobrý sklep vrlkc- -i ZK 80UTH 0MA11Y vil ná pm Joieí Kudrna jeul v

průvodu svťho přltrlo odebral setd veličili budovy mají cihelnou

podcadivku cihelný chodník do Council Uluííi aby ti lam vy-tvc-

pušku kterou! tam byl nuluřitiká vnda medena itt do— Ioř Líska Míiu i 34
celého domu a nalétl se bločku vltonestec! So Dakcen ponechali jakožto láníku leťiul pilná přípravy ku
od pouliční dráhy a dlihlčné uliikvllé tábavft kterou uspořádá
ce Jest to místo velice výhodné

se dostaví k výslechu v policejním
soudu Minule jíme uvedli la
krajané Kudrna a Soukup byli
soudcem Scoltcm nejprve Čestní

i z

síni Sinkulovl na ao aUul
tobolu dat sS ledna Čilý ti

Má na prodej kráané pozemky v

Koiebud reservací Cena od f 400
do #2coo Tozcmky té aamé ji
kosti ie prodávají v sousedních

a cena domu toho jest $1000—
liuoo hotově a zbytek na čas dlebavul výbor sabeipeíil li jil vý
přání kupujícího Dům ten mus obžaloby propuštěni a teprve pobornou hudbu i stará ao pečlivě
bytí prodán ve 30 dnech neboťtic co by k úipÉchu tábavy to"

okresích za aooo ai #5000
Úřadovna první dvéře k Sccurity

tom kdyl si přišlí pro rozkazaby
jim mohly býti pušky vydány že'Volilo přispěli Jelikož pak jest

bance 17x10
majctnfk jeho vyhrál domovinu

Jižní Dakotč na kterou se mus
odebrat! Dfim tento se hodí vý

tento spolek mezi krajany BOutli

li J I
byli pokutováni každý $750 Kra

jané pokutu tehdy nezaplatili JeomaiiKymi věnce ObiiDco úl se Louis Bořkabezpečně očekávali Že při nepa

Jest tojážiiým
NťkteH Omnžnne' ikmiziiiÍ-vn- jí

íoho vifžiioHt

St! boltsti v AJtch%

UmMcnott a chabé tíllni
Boltsti a obtiit nemocí ledvino-

vých

Jsou vdinpni—jsou-l- i zane-

dbány

Nebezpelné nemoci močové ná-

sleduji

OmaSský jeden oblan ukazuje

vám jak tomu se vyhnouti

Pan Chtrleg Horniny 1624 er 21 ul praví:
"Poranfin Jmiiii byl v atrojovní Uolon Pacific

dráhy a od ti Coby pronÍHlndován Jitém byl
bolením v tadocti Čteni oznámky iRmtťl
K Id noy Plili vedlo mne ku koupeni tyohl v

Kulm Oo KWárnS nu rohu 1S a Douglai
Bylo to nnJldpSlin uloZonlm penti neboť mne

aplní vylóíJly"

Na prodej u vScch obchodnfkCk Cena

50 centQ Foater-Milbu- rn Co Bufřalo
N Y výhradní Jednatelé pro 8p Státy

Pamatujte jméno Doan'i a nebořte
jiných

borně pro úřadovnu i obydlí neb
se nalézá v nejlepší poloze na Q

likož však puška páně Kudrnova

jest velmi cenná rozhodl se tentoirnem vstupnen— pouze 25c —
český právník a veřejný notářul mezi 23 a 24 ul Koupě k radě svých přátel uloženou pobude návštěva přehojná 043 N Y Life Illdfr Omaliachtiví nechť se hlásí u J J Malý kutu zaplatili Za tou příčinou— LAITNEKOVU SÍ5J převza ho jiho-výc- h roh 24 a Q ul V nFadovnS pouie odpoldo od 8 do bod

Kdo bv nottaboval radu noh iánttiru v
odebral se v pondělí ráno s přítea naaaie povede nižepsaoý a tu So Omaha Neb 20x4 lem svým do Council Iiluífs kdež nrávnluh lilltntvah notickou urif!l ab

si při příležitosti té dali předložití
přeje ai oznámili ct publikum Že

aífl pro schůze spolkové a také

Mrakt aoeb nn cht: převíIÍII má-- ll dobr
rapi na majetek ať ao na nij dtvtrou
obrátí OdporuCujsme Jej víeia krajantm

— Ve stavu velice zuboženém
záznamy soudní avšak vzdor nej tHri právní pumotl potreoujl Hprostorní sífi s jevištím k odbý nalezen byl předminulá úterý

noci Josef Keenan zaměstnaný bedlivějšímu pátráni nemohli v
váni zábav divadel a pod budou nich nalézti že by krajané Sou Ir IP T Kitlalnakládárnách Cudahyho jednímvždy pohetově za mírný honorář

kup a Kudrna byli odsouzeni k za
policistou na 39 a T ul Nebohýk promjmutí— český lékař a ranhojič i- -

placení pokuty v obnosu výšemuž dopraven byl na hlavní staNezapomeňte zároveD že
Úřadovna v Karbach bločku pomci a tu shledáno že má obě ru

zmíněném Pan Kudrna nicméně

žádanou pokutu zaplatil a jak s
Joe je dobrým znalcem dobrých

koj 303—Tel 1761ce zmrzlé Z počátku se zdálokofalek a tčch vždy bude mít v zá námi sdělil hodlá nyní soudně UřaJní hodiny Od 10 do 12 a od 2 do 4 'že mu budou muset býti obě rucesobé hojnost pro své odkupníky
zjistili zdali jednání council bluífodejmuty avšak Dr Kelly jehožPřijďte a navštivte známého

Obydlí 1951 již 15 ul Tel 1875
péči Keenan svěřen činí veškeré

ského policejního magistrátu bylo
správné a spravedlivé Puška již Omaha Neb x 8ti

pokusy aby mu je zachránil si pan Kudrna domů odnášel jest Hojně zásobený

vašeho

Vím vždy k službám

21x4 Jos K Sinkule

— K vážnému úrazu přiSel mí

skutečně velmi cenná— Well Džím jak se máš? Ty y'
f

znamenitě vypadáš co pak vlastně feze uzenářský— Velké přízni krajanů našichužíváš?— Mám h žízeň" jako trám II U' ii'- -nulou středu v nocí William vlastnitěší se zajisté zkušený český lékařČervenému pospíchám pivečkoHunt bydlící na 29 a G ulici Dr F J WOJT1SEKmá jako křen zkus to bratře jenKráčel po trati blíže viaduktu L
jehož úřadovna nalézá se v GlasCbci-- h něco k posílení tu nad Aulice když pojednou zasažen by

jeho likéry a vína není a chceš-l- i
cow Bločku na 24 mezi M a N

ul V každém případu nemoci f
Bratři Somínové

v č 1 32 1 William ul

Mají na výbčr vždy hojnont Čerstvého
mana vfteho druhu Jejich irenáfkl
výrobky líňl o té nejlepfiif povCstl 2

Přijďte a pfeuvčdae ie! Objednávky
možno učinit též telefonem číbIo A2172

si fajn zakouřili tu Červeny ti
přesunovacím parostrojem Union

_

Pacific
s__i_

dráhy I3ýl sražen k zemí můžete se nafl spolehnouti Telumí posloužiti Od nynějša buď
v úřadovně L315 —Tel v obydlímísto tvv v salooně kde vládne

a xoia parosiroje rozdrtila mu
levou nohu Těžce zraněný muž t88 tí

f
i

rJan Červenýbyl dopraven do south-omažsk- é

— Město South Omaha zaplatítí na 20 a Q ul v So Omazenemocnice kdež doktoři Kelly la minulý rok as I800 za stravu
— T J Sokol v South Omaha včzOů nalézajících se v městské

Davis jej ošetřili Lékaři jsou
loho náhledu že bude třeba
Huntovi rozdrcenou nohu ode- -

i--
-

m

i'
a

zahájila nový rok veřejným cviče šatlavě Jídla dle smlouvy dodá
ním ukázkou to práce své a čin vána jsou za ni centu jednojmouti Hunt tvrdí že neslyšel

Dr Goo F Simánek

éenkf lékař
v čís 1260 již 13 ul Omaha

Úfadní hodiny v hytti Od IdoKodn i od
eto ďoT:J0 vwíor-- Tel tm

Úfadovna v S Dotcj)rdl McOatie Bldf 1A a
Dodga ni— 0 řad ni hodlnr ides

Od 9 do 1 1 hod do- p- TftlofoB IIMS

ELEGANTNĚ ZAŘÍZENÝ

Hostinec a Jídelnu

Nejmenší účet za stravu včzflů bylnosti za rok minulý Návštěva

byla dosti uspokojivá aC mohla
ani pískání ani zvonění parostroje v listopadu obnášeltť as £52 nej- -t BV kol Alt MMXnMZA 2

býti značně větší a všichni účast vyšší v červenci kdy obnášel asn i Jhcn Cudahyho avšak od stávky níci a netajeným zájmem a patr $98
vgiiiu mmiu iatuvij ným zalíbením sledovali ladné vý —- V pátek odsoudil policejní— KRAJANÉ když zavítáte do kony cvičenců Cvičení zahájil

Vzorný a Čisti zařízený

pekařský obchod
'vlMtnl

Rudolf J Kirchnor
v čís 1504 William ul

Kralaná uřlnl dobfe když pečivo ob-Jod-

§obé u Klrchnera Zboží kut
vždy žentví a chutné Žitný chléb
rohlíky koblihy a ruzoo koláče co 10

týěe jakosti nelnou k "bítování" O

pHzofl krajana žádá
40ti SUD J KIRCHNJtR

Česká lékárna a pošta
f% Hlavní

soudce King FBosmana bydlícího
sbor Sokolek "Libuše ' pod velev 1 i ďuuiu vsinauy a uuucie ai pral na 34 a I ul a obviněného ze

l prohlédnouti zdejší jatky obraťte ním Sokola F Kubína Ač vy sbití své manželky na 60 dní do vlaitnl SO

stoupily pouze jednou přece do

konalé jich výkony s tyčemi získali

i i se na starého hostinského

rJ VÁCLAVA 1)1BĚLKU
{[' v e 2701 o ui

vězení Bosman pro podobný

přestupek odpykal si již trest
3odenní a soudce udělav odsoujim přízeřl všech přítomných' Záci

j ' na západ konci mostu kde se vždy
f domluvíte česky a vysvětlení ob

zenci ostré kázáníčko přislíbil
mu že mu nasolí plných 90 dní

nejvčtší to trest jestliže se

i žačky vzbudili výkony svými

skutečný obdiv: Žáci skokem do

výše až 5 stop a cvičením na koni
na šíř a žačky skokem do výše až

' držíte Obsluha co neivzornčiší

TMdzovfi líní Í1247 Již J8 ni

Na řepu řízný Mettbv Mik Hojné
záaoby nítJlcpSích lihovin v trhu Vý-

borné doutníky 11 hojném výbfru
ZnamenitS upraveni jídla BÍ8 ipolko-v- á

1 taneřní novfi zařízeny Pronajmou
ae lomí riízni krajana to poroučí
starý známý JOBEP V IfAŠPAIl

f VÁC DIHELKA maj zkušený
5 stop prostocvikem s vlajkami i

i hostinský 12tí _Btm A Kouby— Příští čtvrtek dne 5 ledna
bez nich a cvičením na koni na

— Z áterý na středu minulého 1905 odbývá Vzdělávací klub

Komenský So Omaha svoji pra
Šířr Záci cvičili pod velením Sok

Fr Vankáta a žákyně pod veletýdne pokusili se neznámí dosud mámvidelnou schůzi v síni J K Sinlupiči o vyloupení pokladny v ko ním Sokola Jos Štérby a na vý
konech žactva bylo vidět jak do

kule (dříve Laitnerově) na 20 a

Medové-

ho Tina a
Léčivého
hořkého
vína

Prodej ve veK-kl-

1 v malém

řalečním obchodě Sol Goldstroma
na 26 a N ul Dle výpovědi rost náš a nadšením se věnuje
policejního náčelníka litHiane do

Q ul S novým rokem započne 1

klub Komenský práci svou 1 no-

vým nadšením Program bude

pestrý a zajímavý Přijďte jej po

f' užili lupiči k tomu nitroglycerinu
cvičení a jak slibuje se státi v ne-

daleké budoucnosti pevnou oporou
Sokolstva a jeho vznešených a

ušlechtilých snah Sokolové cvičili

pod velením Sokola Jana Ohni- -

Vyhlášený lékárník pro nejspráv- -

í ježto ale jsouce nepochybně no-

váčky v řemesle tom nedovedli
třaskavinou tou patřičně zacházet]

pokus jejích se nezdařil a poklaď

slechnout Jak již předem bylo
oznámeno započato bude před-

nášením našich českých dějin a to
nější přípravu receptu viesh lé

Jos Vopálka
ftEZNÍK A UZENÁŘ

na 5 a "Willlaxxi 'ul
má v ilnobt vldr nIUpli vfbfir Corstválio
maavno druhu Jafcoíl vutnoh vrob-k-b

nxnriáliikych Kuptu ti nfiho na akoulku
a uJUfuJuiue váa Cn podrubt prijdeta ia si

ZboXÍ e dováží a mftžete il je objeď
nati telefonem Tel A 1022

Železniční pozemky na prodej

V severním Wisconiinu Chica-

go St Faul Mínneapolíi& Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých

i: kařůsorga na hrazdě na bradlech a na

koni na dél velmi pěkně a precisně
iž příští čtvrtek Všichni jsouf na jen nepatrně byla poškozena
vítánil

zdařilé výkony zamlouvaly se
A ostatně kdyby sc byli 1 do po- -

kUdoy dostali bylí ty za svou obecenstvu o čemž svědčil častý CackleyBros If námahu pranic nedostali ježto Vclký výprodeJ plášťůbouřlivý potlesk Podotýkám
že všichni cvičitelé mohou býti
hrdi na výsledky jakých u svých výhradní majitelé

í' Golditrom nenechává peněz v

pokladně přes noc nýbrž jen
knihy a účty pro případ ohně

kteréž byly prodávány za JI750

$io I15 až $2$ budou prodává-

ny v tomto výprodeji po £350chovanců se dodělali Pocvičení Jackdaw a Túro Peter cenách a výhodných podmínkáchWW WWJ"HWHJ IIIUIUI IUU UUIIIC $5 a I750 Též prodává levněbyla taneční zábava a všichni
Samožltných kořalek1 nv na

účastníci bavili se znamenitě lest čepice rukavice spodní prádlo
zatčení a usvědčení nezná
dosud ničemů Policie

I

I

1 i

' mórh
košile $ vůbec vše v obor tentot — přáti aby Sokolící častěji vy

Západní dodavatelé
spadající

platebních ai 400000 akrfl vybra-

ných pozemka rolnických Tí

kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách

jezerech r nichž jest hojnost ryb
a lež poskytují nevyčerpatelný

stupovali a trochu živosti a čiiosti
do našeho národního života vnesli P S— --Objednávky z venkova

jpílně po nich pátrá
'

— Dovolujeme si upozornit vše-'Ichn- y

naše příznivce že přešlého-Hval- i

fffio úřadovnu našeho dřevař
nikého a uhelného obchodu na

na tyto pláště správně a rychle seaby obecenstvo naše jevilo větší

zájem pro ušlechtilé snahy sokol vyřídí a ručí se že jsou za méně

než poloviční cenu

Roderlck Dnu ékotské kořalky
Escapernong t Vlrg lota Dare vín

Repsoldových Kalifornských vín

a pálenek

"Mnít JVriirrow'
Excelsior Springs Mo'

zdroj vody jak pro rodinu tak iské a v hojnějším počtu do veře- j-

ých cvičení chodilo Nechť příštěiiVychodnf stranu 24 ulice mezi

1 rVP ol do naší vlastní budovy
Anna F Novák

106 North 24lh StSc Omahaprostranná Národní Síň jest napl
t A lHTiů moci každému láná no eň a do posledního místečka!

j--
' Ji íi:i~ 1 j 1 JAN ff KOOTSKÍf r'uui ciiu4 uuucmc mni vzuy

SuW-Saliii- e a Rcpt mincrálnícíi to!tást našeho zboží zde na skladě

dobytek
Pozemky po větlinS jsou zales-nžn- y

půda jest úrodnou t snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Faul Minneapolia
Duluth Superiof Ashland a četní

jini prospívající mžata na dráze

C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trhft pro

TéžCt- - odtératelfim v South Omaze ! tenký lékař
V SOUTH OMAHA NEBPan Josef Štěrba C 2014 Qul

Navštivte nás S úctou

J Crosby-Kopietz-Ca- sey Co
C tí Tel 614

xy Horno Furnlturo Co
jediné americké přírodní katari--

Úřadovna ▼ Olnngow Bločku na 24 ulpřevzal z ochoty jednatelství ♦'Po-

kroku Západu' a ctkrajané mohou
se na něj ve všech záležitostech

cké vodyPOKOJ CIS 4

Úřadaí bodinrs Od 9 do 13 hod dop CACKLEY BROSistu tohoto ae týkajících s důvě

yirí-507--
509 S 24th St— Pro-- i

)&mt veškerý nábytek o 20 pro-pt- x

levněji než v Omaze a to za

{'Aové nebo na výhodné splátky

plodiny farmerske
O bližti podrobnosti pilte na

Geo W Bell
poMmJtovf konliaf HodaoB Wt

aaab mm -- rm r — ""
fnn- r ' —tmKwa %5r"

rou obrátili Doporučujeme vřele Importéři a velko-

obchodníci lihovinami

Od a do o bod olp
Od 7 do 8 hod vecr

Telefon v úřadovně 14aŠtěrbu přízní našich krajanů!


