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l'HJl)A bl'~kríny domova dovoloo aby tt v kole átoVtí
7 §fítakkh v krásném mhik se protkotíl l'tí tú příležitostí od

Po-veiono- ční vyřizovací výprodej

Jarní kazajky Jarní obleky
Jarní žívůlky Jarní ukné

bývá a byl též tah na houpá k kt%šumm vytápfcím plnemkou
pli'hl %%A4tÚ I MÍStSkoU v?
líM ftožnUot 59x139 st oalé

rý i'odp Sokol Tyrl t 1 daroval
Utki tkolc a jejž pp Jiří fytha i
&íj Kokfitek zUttjpcí tpolku vezajíd 01 jihovýchodním robu

vyprodává následkem
zanechání obchodu
veškeren nábyUík

jako kamna prádelníky stoly

kanape pohovky žídle síamníky
atd pod velkoolíhodíí ceny

Krajané VMl půtřebají blco
z oboru toho učiní dobře když
navllíví obchod pán fíalův s

prohlédnou sí pčfcoé jh© zásoby

Víe musí blí prodáno

výboru České Ikoly obiadílí JíouCentral JíonJevard a jíž ly ul

Cena í2350 J$9 letové zbytek pákf kterýž vynetl přel i 10 00

vyhrála pb NtJJíe Svobodová Nana tpHlky po $2Q$q měsíčné—
C Ji Densey 534 i'xt9Q JBloek kootc jeit připornenoutíŽe záttbp
Omaha Tel 2400 yjxi cí české a Sokolové vypomáhali

zdatné o Fibíogroví pří výprav!
kusu česká Svob kola a vzorný

fit ff llU ihUiti v Sokolovu!
'
ytlkUk ultr 2H íuta$ tt ihémi
fátožmtví UisUy" So-oiii- tf

kn}té Jwa iáíáal asy k do této
do 30 dubna

Proto! sí pospBte poknd jtvýbli úplný Vyplatí se vám to
fntuiky dostavili neteř Um lii-§- i

pořáláia utuitt tí%tikm tobo
i viecky fial jiou aa sototu zalány

~ Minulý pátek večer selio se
—- Nejstarií Český pohroboík v

oekohk vážených občauň a cbča
mk v příbytku rodiny p M B

Omaze jest

učitel její mohou jen gratulovat
tí k docílenému úipécbu

— V nedělí dae 30 dubna po-

řádán bude v Chicagu "Viealo

vantký sokolský den'' a to táíce
dle poítu příbláieoýcb účastníků
bude to skvflá manifestace SlO'

vanfi amerických Program
''Vše-slovanské-

sokolského dne'' pří
ná&fme na jiném místě Jest si jen
přátí aby í Členové omalskýcb
sborů sokolských jak Tři Jed
Sokoltak I'odp Sokola Tyrl £ 1

v počtu sluSoém "Víeslovanského

p JOSEF KHIÍjCILetovskéfao aby složili manželům
ví 1240 jíž J3 ul Tel 2993

Vypravuje pohřby pro nejelegant

U uny wlovlltií i mtníl prívWelnýcb cca

Úžatné holnoty jjfeé nabízíme v nlm velkém dubnovém

vykiúovacím ýprodejí jto přeďrŽtm rozhovor j v mč&té Aby-cho- m

nčí&ílí níilo pro naS letní zásoby řiuím občtovatí nak
jarní odčvy Podívejte s na nč-- ihned

Módní dlouhé kabáty pravidelné I25 JI22 50 a I20 hod ář
noty I hm tohoto výprodeje výbčr (plU

1750 H 50 a 'y'o dlouhé kabáty jarních An
♦ tíího výproď-jft- í cena

Modoí krejčími zhotovené obleky pravidelné #25 a I30 li QH

hodnoty viud" vyklíovací výprodejní cena I4uL)

Jíro a J20 krejčími zhotuvtné obleky z etamínu voíles n nn
chevíotů a pčkných múturei výbřr ze 200 od!vů po

í)žané Jita r sukních
1500 nových jarních aokní za méo! než cenu látky ceny 1

rtQ
až do #10 rozdiUné na 3 bromidy po I3 0 2 98 ai(jO

Skládané sukn! vkcb barev výborné hodnoty l QQ

pO íí'"jjyyI20 hedvábný oblek se žívútkem f 4 '

Kráfřiý výbčr módních hedvábných obleků ceny až 20 1
Qfj

výprodejaí cena 14iUw

Hedvábné Žívútkové obleky ceny až Í15 vyklízovací Q
nn

výprodejní cena O uli

ÍJimiké lt živ útky rozmanitých barev a látek 08c

I5 dčtsfcé jarní kabáty tookené vřech barev výbčr po 2 98

Zvláštní katalog 1 vzorky zasýlají ac zdarma

HAYOEN BROS 16 a Dodge Omaha

očjtí třídu českého obecenstva a

vždycky k úplnému íéjííh uspoko

jení Mnozí Češí 2 venkova při
cházejí do Omaby aby se zde vy

sokolského dne'1 se súčastoílí léčili ale velmi často se stává že

není žádné pomocí a smrt udčlá])r Fr líka námý vo--

botloíriyslný řečník z Chí- - vlcmu konec Pak nezbývá nic

jiného než povolat pohroboíkaítai pfcunášctl bude v
aby vám zaslal telemé pozůstatkySokolovně dne 2 dubna

v 8 hodin večer na thérna
"JJezbožn é náboženství w

— Ve čtvrtek odpoledne uložen

byl k vččnérnu odpočinku na Ná-

rodním hřbítové vážený občan
Mathias Valák o jehož úmrtí mi
nule jsme zprávu přinesli Fohřtb
zesnulého odbýval se z domu

smutku 1238 jíž 13 tíh za hoj
ného účastenství přátel a známých
V domí smutku 1 na hřbitově řeč

oíl p A Kořísko a mužské kvar
teto pčv sboru "JLyra" zapčlo v Skvělou zábavudomč smutku dojemný smuteční
chorál Množství včnců a kytic

bylo důkazem jaké úctč-- a vážno m oslavu 7leUbo svébo trvání uspořádá
sti tčSíi se zesnulý kmet V po
hřebním průvodu nalézalo se hoj Tábor NebrassKá Lípa9 ď 183 WOVVi:ne kočárů aviaM bylo ty iicb za

jisté daleko vícekdyby počasí by
lo přízojvčjlí Obchod p A Va- -

v moIhIii ilfiit tfO# diibfiti JOC)5f
Sfhvttii yuUtiÁ h '!!' Koílk'v 1Md# f5lkortl

iáka zůstal z úcty k zemřelému

od jeho úmrtí až do- - pohř- -

bU' jak jsme se již minulé zmíni-lízúitav- íl

zde zesnulý krajan kra mw ía - ~ t é i Átl ritxii
mi zarmoucené manželky lest sy
nů a test dcer vesmti zaopatře
oých a v dobrých pomčrech Bu

Letovikým srdečná blafaopřáoí k

14tému výročí jích tfiatku Byla
ta fi4yltěv# neočekávaná nícméoé

oanejvýl rnílá proto v brzku roz-

proudila e srdečná nenuceoá zá
Láva Manželé Letovltí obdaro-

vání bylí krásným úborem sklené-oý- m

— PříJtí pátek dne 2$ duboa
večer přednášeli bode v Sokoíovoč

avobodomyslný řečník Dr FrJJka
o a théwa "Náboženvtví bez víry"
Dř ílka nepředoíJÍ v Omaze po

oejprv a proto netřtba liře o

výborném řečníka tom zmifiovatí

Jíme jistí Že bude y pátek večer

Sokolovna alnini naplnčoa
— Nedílní divadelní předsta-

vení České Svob Školy setkalo se

úíplcbtm neobyčejní akvčlým
Návltlva byla píírpo obrovská
neboť prottrancá títl Sokolovny

byla v pnvéti slova smyslu nabí

ti a provedlo "Soihurky'' ko

ztloé pohádky v 5 ©brazích do-

bro! mlýmí oaSííní ochotníky

tylo opravdu zoitrnnlté JJlavoí
'lUhlM § zdar divadla tohoto ná-

klí otpopíratc-Jfl- jožívímu a

Qbltwétmi uCíítlí čeiké íkoJy p
K 1'íbioroví jeož n-j- §c lá-

ky ivýmí odbýval píJoé zkoutky
al postaral e tťž ivídomítě o

oádbtroou výpravu? potřtboó ce

iBCří# a v6bc o vk co by ííipéch

přÉ4fetavflí mohlo zabezpttítí A

f potílnnim uvádíwe l pámaha
a ffilktaí jtho korunovány byly

ófplchiffi dokonalým Víícboí
kdol vídéli ftcdřloí předftavfeflí
' 5ořhurkyfholují ře v úsudku

li divadlo toto překonalo vtíktré
jejích oífckáváoí Hobírati výko

ay malých htreft jdootlívl zdá

fe oám zhytkCným fltboť vlícboí
e ua2ílíaby ií co ©j!ép§ zhostííí

fvých úloh Zt!}s(4a pak tí jímž

fvčífcoy úlohy hlavoí potínalí t i

tak fttattčoč íe leckterý líarý
ficliOtaík wfil by z oích vzítí pří
klad jelíkol oatudováoí úloh

vloováoa byla vzorná píle (la í

souhra hlade a obectitvo od

poCátku až do feooce udržováno

bylo v oapjcil Netřcb podotý-

kali Ž zvlálíě zdařilé výkony

malých herců odmífiováoy byly

laným potiskem vdřáoíhč obe-cabtv- a

Jtíifc podoiýkárnt 2e í

tl£ Adcla ftvfcjdova a pp Kar

Spalftk Jo Kuihí plispCH
1

lilým provcdtníříi úloh xnaiu k

ctlkovéma úipéchu divadelního

přťřdílivtJÍ- - Jak jmc Jíl svrchu

uvadlí poílaral 11 p Fíhíoger o

ikvIJou výpravu kusu } tu dodl

Sil m úipíílHJrtilna roíkoiaou
cimní scuh ril klřfái budila o

přivdový ob liv vdÉtíiího ohecea-itv- i

ték I apÉvy hyly viorn ui
itudovány sdafilé jích provale-
ni ve!íc poiluchaf ivu iimlou
vilo Jikoi ie mu říffilotjviU i

limlbí kttřil pří divadlo úřinko-Vil- i

l'o divadlo loipfOtidíl na

lirjfŽíií ráhivi i Mino elo

fOlUíui íf i tmiafl iiiládi-ř- í bylo

diž mu zeme lehká 1

— V pondčlí odpoledne pohř
bena byla na hřbitov! Forest
Lawo píVilla Cusbman ťínková

zesnulého do rodného jeho domo-

va Tu pak navštivte dříve mů

závod než půjdete jinam Pora-

dím každému ve víem spravedlivá
a vykonám vlechno k vaíemti úpl-

nému Hipokojení za ceny nejmír-nčjib-

íárovefi držím na sklad!
velikou zásobu v&eho dniha obra
zú a rámy na obrazy zhotovuji za

velmí nízkou cenu Též zasýlám

obrazy na vínek' 3 —

— Na li krajané ncmčií by
FKANK BÍÍÍN je-ďí-

český txprcssák vás nejen

spolehlivé přetčhije aÍ£ í jinak
může vám pcsloitžítí Má víe za
řízeno tak Že í ty ctjtžŽSÍ přeď
m!ty může dovážetí Kdo jednotí

již jakoukoli prácí svčříi Franko
ví rád pří každé příležitosti slu

žeb jeho vyhledává neboť on za

svou prácí ručí Na bližší podrob
ností ptejte se v č 1262 So 14ti
Str aneb v hostinci Francia a

Vávry 3&4

— Krajané jíž jsoa milovnicí

výtečného moku Schlítzova a ktr
říž ae chtřjí výborn! potavítí !
tí by navStívítí moderní zařízený
hostinec 'u Habru' i z roh 15 a

Wíllíam ul v nčml vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel

Chleborád Krom! toho pošlou
žl vám iaramantní čárlí nejlepíí-m- í

doutníky likéry jako i chut-

ným zákuskem 30— tí

— Tábor Nchrastká Lípa č

183 Dířevařů Svéta Činí pilné pří-

pravy ku skvílé žábami kterou

uspořádá na oslavu 7 iMého svého

trvání v Sokolovo! dne 29 dubna

itjoy Tábor tento sedávající po

včtiín! z mladých energických
mužů utčleo! rostena proto zá

bavní výbor sí přeje aby zábavou

OUtO Ulpokojíl četfié vé přář'l'
a příznivce jž pro Tábor chco

zíiksti tí—

— Franci a Vávra jsou salonící

'A numbřr one'' proto také vždy

vdíký je shon kdo n lném
S hfitžOvu moku sí rád pochutná
ten jen do hospody "u ftupci"
zavitá a kdo rád ito( má trochu

lilníjlí ten "u Afitípte' vždy

jdi to nejlep&í a dtaiiolky }ká
koulí Mahomed v riji Franci a

Vávra také tam maji a pskll nťto

plíj le loU k chutí tu naltix I

lim Itcoi dobrého k ukousnuli 1

ke vttmu j tam ttiltt vilp a

tmíeh fe by to byl pro kafdlho
iflcli kdo by v Omaie plí nlvii
%l své titiiivfllvíl ktHtipáiiy lia
vttl4 na rohu i j a Wíllíam til

choť okresního pokladníka Kob

iMájový PLESIlO Fmka za hojného účastenství

přátel a známých Zemřela v pá
tek večer po dlouhé trapné nemo
cí v obydlí svém i 3948 se v 28- -

ws pořádá t t 0 ů f

ave Byla to páot vzdčlaná a po
fott roků byla učitelkou na obec

RAD DOBROMILA CfS 116 ZfiBJ i
v Sokolovně na lil n Domix ul

v sobotu duo (í kvfitiia 1905- - p
Výborná uniová hudba H ji i
ltfivjďébo ÍMida účinkovatí

04
ařálck v 8 bod viť VMÍupiiii íioc OMoba K

fých Uolách omažských- - Zt p
Fínka provdala se před 20 lety a

zůstavila rnu dví dítky 7letou
dceru a uletého synka Truchlí
cím projevujeme upřímnou sou-stra- sť

— NejbtarČím a proto také
hostincem v české

1'rat jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a VVilliam

til ťřijifte do útulného hostince
toho kdykoliv vidy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou

iismívavé tváře starých tnámých
pp Adama a 1'rokopa Kdo v ho-

stinci jích zastavil se jednou tep

plijúe podruhé zase neboť nikde
10 mu nedostane lep&lho 'ttofťani

ochotněji! obsluhy lii hojném

odbytu nemůře hýti jinak než i
ni čepu jestt stále čerstvý řlisný
Mrtxův iiák a co s týč likérů a

doutníků tu dostanete to nrjleptí
$ úU v trliti bťť Sloup a Krtími

ládaý "iufď' nekoupí 134

tip 33 KADV JIÍHT UCriVíí KVÁN (jf}j

§V'áAa-VlVV(- l kr4 %WéfV-A#Vwl4ařW4-

Johánek Bratři&2íll0STINH0
11'finlí ti Hoinrihl

a IVMIUhi ul IIiiimIim Stk

V#(f II4( íkil llí rtrt

lii4 tfi'Mié t M h ''- - !ti

ljlít (n)4(i4 1 ti í!kám í

ÍfeM#l í't šéf li

" lnlni

první liMily niiIimmi
1104 toUlUm Nt0mlta b

Hubrl vln II i c rjř a doutuib v -- ('ť)lH
#jkut vtly j" "" V


