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fifcti OMdníkft Ssline okresu so - Zábava Dvoru Svornou! I

mleti dnu 11 ówora na lirmř O I't pořádán A minulou sobotu
v síní Fnftkovř ičiila se přknévého syna ve stálí 8j rokA Ze

' " 1 flnuli stslenka lila i! po mnoha n A v ř t ř v f a víichnl přítomní bavili f '
% i iii mnoho let u svého syna 1'ttra 0

Idci 10 ji doslalo vlídného ol tlo
trn znamenitČ Pouto jedna chyba
v tam včzela a siev ta lo maminky
a dčvčtla mČly ptinétti více íllčkůnl jak od jeho manželky lak I od

vnuka a vnuček Hýla pohřbena Od zlstčrrk Takhle nám to plí
j r f jna hřbitov Kiveriide ta účasten- -

padá Žc nafio Ženské pohlaví se

mužských bojí a má strach Žo jim% siví (ctných svých pfhutnýcli a

plAtrl ftečnlk p W S Chmelil
oslovil shromážděné dojemnou

tanečníci zdslauou vutl na krku

řečí naicž spuštěaa rak?v b těles

uými puxuttatky víiuó sUÍenky

— Panečku nii Vašek Cinrk s

jeho drahou polovicí Julií bydlící
v čís 1 58 jíž 34 ulice vyvalovali
minulou sobotu veler oči když z

nenadání o k nim přivalila celá

do hrobu Odpočívej v pokojil

Pan J Vlasák zámožný rolník

vlastnící posemky v okresích Lan kumpanie sestávající takřka ze sa
caiter a Scward v Nebrasce a v mých Dřevafů a Dřcvařek Toť I

p
sc rozumí žc s sebou tito přitáhliokrem Cofírc v Kansa byl po

slední dobou jaksi pomaten a pro rtaké dost mináže i krapet toho
to na žádost své rodiny odebral šláítruAkui hudbu sebou míli no
ic do Lincoln kdež v soukromé a toť se rozumí že potom bylo
nemocnici Dra Haileyho se éli veselo Překvapení to splskal Háj
Lékaři' doubí)! v jeho uzdraveni Palma VítŽzství č 56 WC jehoŽ

paní Cínková jest Členkyní Man tželé Cínkovi byli pozorností tou

Důkazem toho žc Se stav jeho
lepSí jest nfimecký dopis který

poslal pacient creteskému mayoru

p II Wíesenburgovi a jenž jest
velmi mile dojati ale našeho zpra

vodajc prý by bylo jefitft více tČÉilo

psán pravopisná a slohové správnč- -

IjfKapela FraňkovaVelký PLESkdyby tak byl mohl vidčt VaSka

Plejeme ct rtdíně pana Vlasáka jak tčmi jeho čtrnáctkami házel

by mohla co nejdříve milou tvář
svého otce v kruhu svém spatfiti

— Well DŽim jak se máš? Ty
znamenitě vypadáS co pak vlastně

v pondélí 6 Mczna 1005 r níril Fraňkové na 20 a H ul
v Qontli Omaze

Vstupné: Pán dámo: 50c další dámy 35c Dvě kapely o 40 mužích budou účinkovat!
uŽívái?— Mám-l- i žízeň" lako trám
k Červenému pospíchám pivečko

V pátek 17 února odbýval se

v Crete pohřeb pí Anny Brožové

za velikého účastenství přátel a

známých Pani Anda Brožová

rozená Práčova narodila se před

má jako křen zkus to bratře jen
Chci-l- í něco k posílení tu nad

íeho likéry a vína není a chceš-l- i

77 roky v obci Ctiňovsi u íCoudni- -

cev kraíi litoměřickém v Čechách
s fajn zakouřili tu Červený ti

umí posloužit! Od nynějáa buď
Zemřela dne 14 února u své sestry místo tvý v salooně kde vládne

Jan Oervený

JfomeFiirnltureCo
503-507-- 509 S 34th St — Pro-

dáváme veškerý nábytek o 20 pro-

cent levněji než v Omaze a to za

hotové nebo na výhodné splátky
Přesvědčte sel tf

Starší Jan Obnesorg ee ze své

nemoce rychle pozdravuje a bude

co nevidět zase chlapík ale za to

porazila chřipka nebo ďas vf co

„ pani li Mirečkové v Umaže od
kudž tČleiné její pozůstatky po-

slány bvlv do Crete abv zde ulo
tí na 20 a Q ul v So Omaze

—Krrr— bum bum — bumbum!ženy byly k vidnému odpočinku
Všichni sedláci kmotry tetkyvedle jejího manžela esnulou

Din! nal ifl-- íako f t hoch V chalupoíci cíkáni fievcí vířtláří

Oznámení úmrtí a díkůvzdání!

Nezměrným bolem sklízeni oznamujeme víern přátel 6m ťi5ira a zná-

mým třucbUvort zvíít 2e na5e milovaní dceruška a sef rft

zemřela po kratičké nemoel v pítek dne 17 tínora 105 ve stáří H mfafeti a

pohřbena byla v sobotu dne h tínora

Jest milou povinností nM vzdát! srdečné díky víem kteříž Jakým-

koliv ípfisobem nám vypomohli a veliký bol náí zmírnit! se snažili Zvlášt-

ní vřelý dík náí nechť přijmou déloícl a déJníce zamžstnaní v odboru

"beef extraeť' z krásné kvžtlnové srdce a ct sbor Olivová Jtatolesí l %Tt

JČÍ„ ct sbor Vlitstenky Západu č U HPÍ„ paní Olivecká pí MareSová

slí Kmllka Čechova a slfi Mařenka Spítova za kráooé kytice Na konec

dčkujemo víem kteříž pohřbu naSÍ milované dceruSky a sestry se sdřať
nily JeStí Jedoou vřelé díky víemf

JOSEF A TEREZIE UZEL
truchlící rodite

Anna a Marie sestry Jiduari a Frantiítk Jotef bratří
Houth Omaha 21 tínora 1909 - ' nez

r - - 1 j
Cechách neboť v naSf obcí NctČSi mladšího Jana Ohnesorgacv!číteleatd obojího pohl vínechť přijdou

jistojistě na jarmark do Brodu ožila se svým manželem na krásném
šibřinkách v Národní Síni on tistatku Manžel nebožky ouiel
a U ul v sobotu 4 března pořápřed mnoha lety do Ameriky aby
daných Ditáci zaplatí u mejtazde pro svou Četnou rodinu vy

hledal lepfií zaopatření Přijev
sem Ujdržcl od vlády domovinu

35 ct A jarmarečnící (masky) 50c

Před rathanzem udíleli bude měst

ská Brodská rada ceny jarmareční
kům a má k tomu přichystáno nej-

méně f 100 K hojnému účasten

(homestead) načež odjl zpřt do

staré vlasti pro tvou rodinu Vra

tiv se celou svou rodinou usadil

Jednoťáků Jene dělej ať to mál

taky co'nevídět z krku víšže máš

dělat v hále Kačenku na německo-brodské-

rathouzel '

— Krajané již potřebují dobrou

prácí zubařskou nechť se obrátí
důvěrou na osvědčeného zubního

lékaře dra Baíleyho jehož úřa-

dovna nalézá se v 3 poschodí
Paxton BlockuOmaha 8—

— Dovolujeme sí upozornit vše-

chny naše příznivce že přestřho
valí jsme úřadovnu našeho dřevař-

ského a uhelného obchodu na

východní stranu 34 ulice mezi

N a O ul do naší vlastní budovy
a budeme mocí každému lépe po-

sloužit jelikož budeme mít! vždy

ství zve za T J Sokol So Omahase blíže Crete na svém poemku
30x3 Obecní brodský policajtByl jedním z nejstariích osadníků

7 balioe okresu Zesnulá paní — Výbory české Národní Síně

utvořily společnost pod názvemBrnžóvá zanechává syny své 1

dcery v dobrých pomérech Jeli
kož v den pohřbu bylo krásné po

'Společnost Národní Síně" a ne

chaly tutéž ínkorporovati Spo
leč nou zvolila sí následující úředtasí dostavilo se hojné přátel a

KAŠPAR COAL CO
vlastní tvoje uhelné doly a může vám podat a

zaslat uhlí nejen na tuny nýbrž í na celé káry
'

Dejte nám objednávku 20

U a Wiiliam ul Tól 3387

niky: Předseda Josef Vonásekznámých kteříž doprovodili tele

snou schránku zesnulé na hřbitov

Pohřební řeč přednesená p W
míxtopřed JA Bartofl tajemník
Jos Doležal účetník Jan Hoitck část našeho zboží zde na skladě

S Chmellřem působila tnocnS na
pokladník B Horáček — Jelikož

přítomné neboť řečník znal osob se pan Ohnesorg následkem ne
Navštivte nás S úctou

Crosby-Kopietz-Cas- ey Co

tí Tel 614
n 1tik zesnulou paní a proto vložil moce vzdil domovnictví Zfoleo

pravý cit ve svá slova Pokoj na jeho místo Pr Jaroš'
budiž poe i jejímu I

— Manželé Uzloví postižení
9 A _ J V - _ # A ( d _ ZPar Malřj Kunci upadl minulý

byli 17 t rn 'ztrátou malé 8 mě
Mcecfi8 ciKuvzoani

síců staré dcerulky Rézinky partýden na náledí p ed obchodem p

i'ř J Kuncla a počramotíl řc lak

že musel hltdatí lékařské pomoci
krátké nemoci iweb maličké Turistické vozy oblíbené
odbýván v sobotu 18 února Za

Pan Karel Ilercei Marý Sokol rmouceným rodičům vyslovujem
na£i hlubokou soustrasť

— KKAJANÉ když zavítáte do

South Omahy a budete sí přáti

prohlédnout! zdejší jatky obraťte
so na starého hostinského

SiAMimn tímto něj vřeleji! díky
▼íí-r- kuUf nfU minulou sobotu
ft:( ertnitmimm Ink neookávaným
8l nlrsrnriA vlle milým pfrkir-I1- JI

a rozkoSný a přittelnký reřírek
ním (řífrirlí ZrlAítní díky nac
n(M tMmoii m!lS rolij#!try od
Jll llBlm ýllY:tTÍ l M VV C

yvliídtfl manžiiM ¥tw Voeískovl
Vt Voekoď Itnekovl Vlachovi
Kovaříkovi Hrímkorl Vlktorlno
vl Černoch a Koubových díla
slovný Nofiikor a Viktorlnovt

pn Karnn a brtří Kohoutové
litiďtA ujldtní drrí ptáteU fa
Mafaýrh onAcb cbvll Jez jrn v

přitillrn knihu Vaíem strávili
vždy fíitni budeme vpomínatl a
to ne vynasnttíírne abychom la
Vám příležitostné vzájemné

3eM Jednou vřelé díky
viem!
Trvme v deté Vsíl

Táelar a Julie ( Inkovi

Hnutli )mlr W iumt M

VÁCLAVA DJBKÍiKU
v č 3701 Q ul

crettkký jett po dlouhý čas upou-

tán na lůžko Ivrdoíijnou nemocí

Přejeme bratru Sokoloví aby brzy

povstal s lůžka plné uzdraven

Pan Josef KaSpar rolník blíže

Pleasant Ilíll bydlící vstoupil mi

milý týden do stsvu manželského

se slečnou Křívohlávkovou Gra-

tulujeme!

Dne 14 února manželé A

4 Stehlíkovi pochovali nejmladSÍ své

dítko jež zemřelo předminulou

nedČli Na hřbítové přednesl do-

jemnou řeč p Václav Chmelil

na západ konci mostu kde bq vždy

Jíomnřnka to nlí4f třídy lida wsjí v pfínl turistické

f
K spací vozy Jest klamná Na mnohých vyjížďkách

pouze Jen nejlepíí třídu cestujících nalézll

Jsou to Jen muži ženy obdařeni zdravým

rozumem Již radí Ji cestují

io ojvriioitiivf ij:
tímto zpfisobem a uspoří sluíný

obnos peníz Jichž kdekoliv Jinde mohou

použiti IVÍna se Již chápat! že není nikte-

rak nutno aby cestující utrácel velkou sumu peníz

by užil cesty k tlciomořskému pobřeží

Jedete II přes pevninu v turistickém spacím voze

UNION PACIFIC
užijte cesty a uSetříte zntóné penřz

Tažte se v

domluvíte česky a vysvětlení ob

držíte Obsluha co nejvzornější
VAC DIBIÍLKA maj zkušený

hostinský 1 2tí

— Náš zpravodaj uctěn byl do

movnlkem Národní síně Vt JaZpravodaj
rošem žaludeční hořkou v úterý
hned po ránu jakmile se v síni

ukázal Jelikož mu to bylo ná

pdným povídá PrantQvi: Jářku Dr F J Wojfišek
Mistsks úřaJavsí 1324 Farním il

TELEKOU 81

stakrahnátc co je s tebou dnes?
A Francek povídá na to: Enuvíi

DrGeo F Simánek

v čís ia6o jíž 13 ul Omaba

titáni bortlnv vfrtl' 04 % do fd ttó
SH0 tío 1 : íf - Tul

Ctil4oR v S ponrjfxll McCaru HMjf IV k

lMlir nl - VMoi hxUt)f l!
0i t 11 buddop— Tolerun

Úřadovna v Glasgow Bločku

Obydlí na rohu 33' a Q ul

SOUTH OMAHA
Pepku to na tento— kluka Moje
stará mí ho zrovna včera nadělila

Hodiny ilviat: U S do II Anp 04 t do %

pManželům Jarošovým píejcmeaby
kluk bodně rostl Tul v dfadovnl ltA ITl v otrIM m


