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—' Pornlásková zábava Lože
So Omaha ttij [) ol JI po
fádaná min sobolu v Nár Siní

vydařila se nad očekávání bifl

tyla rjáv£tčvníky nabita vajíček

bylo habadčj a pří znamenité buď
L6 křepčilo se o ato ícst až do rá
na a pořádající výbor jct a vý

slcdkem úplní spokojen
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BALSAMOVAD
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Každý j!l řidič 06 žváfl by
(So schůze té dostavil a a čkuy všrwi iklubu se pobavil

V pátek odpoledne zam£%l

n4ní bylí natčračí C V Mtlz a

George l)un pracující pro firmu
j iviiauv in in Vnnvitf min Kouttký líio barvením prúčel

domu sev 25 ul když po

Ur Aunt HhchIxU

Hamburger
Brustthee

chvalaé známého spoluobčana V

Nováka bydlícího na 22 ul mezi jedoou přetrhl se jeden z provazu
na nichž k-k--

spočívalo Met

spadl a výře as 20 stop a by
značn£ pohmožděn Duno vlak 1235 Jižní 13 lizacli v til so provazu $ vyvázl bez
bez úrazu Metz dopraven byl v

kočárku do svého obydlí na 28 a

biu ul obdržel minulý týdtn
diplom zubního lékaře Týž byl

posluchačem na Omaha Dčntal

College a hodlá ae uiadítí v Oma-z- e

a na Otnsžanech prakii prová-

děli Novému doktorovi přejeme
v jeho prakii hojoé zdaru
— Dramatický odbor Tčl Jed

Sokol ai vzal do prádla veselý
kouaek "Píkné nadčleni" kterýž
nám aa za 4 týdny v Národní Síni

složeno jest z léčebných ko
íínU6 bylii jest otj'
lepším lékem proti

chorobám v

E ul kdež jej John Koutský
oktříl Poranč-n-í Mttzovo nen F S RENDLA!prý vážné

v í
— Školní rada odbývala v pon

dčlí svou pravidelnou mčsíčn KRKU ÉM urocení a wrrm míschůzí avSak orgaoisace v této
následkem nepřítomností onemoc — a—
nČlého J C Kuíghta docíleno ne

vi tnu mt tm 1mu nibylo Jelikož při několika hlaso

plícním neduhůmváních strany byly stejnéupu£tčno
od organisace do té doby až

fvwvi uvuiii Ulil p UWll

obaazen a tu móŽem očekávali že

zaííjcm zato vciclý večírek jako
na dč-tské- divadle min nedčlí

— Schovávejte ai premijol Hať

ky které při koupi v obchodí p
J01 Stírby obdržíte a vyberte ai

pak nčkterou z prémií které
Zároveň ai můžete u

nčho zaplatit nebo předplatit na

Pokrok Západu a dáti mu tukové

práce Ufictfí vám ccaty do O

Kmght bude moci býtt přítomen
--— Paní Magdalena Pivoňková Pouze v původních

balíčkách Kalikový PLES !zastavila opčtně prostřednictvím
právních svých zástupců John V

uspořádá
Určena a Will li lícrdmana pro
dej a použití dlužních úpisů ne

many dávno odhlasovaných ve prospčch — Well DŽím jak ae máj? Ty Sbor Olivová Ratolest č 35 J ČD— říád Hvězda Svobod v č n nové mčshké radnice a k účelům
znamenité vypadáš co pak vlastni

parkovním Na žádost avou
užíváš?1—Mírn it iiztfi jako trám

ZČDJ pofádá příští sobotu sou-

kromou zábavu a pakli ac víichni
členové í pozvaní do této schůze

distriktnlrn soudu obdržela od
k červenému pospíchám pivečkosoudce Scarse zadržovací rozkaz
má jako křen zkus to bratře jen

zabraftující mayoru Koutskému adostaví bude aífl naražena
Chďlí nč-c- k po&íkní tu n

městské radfi vydali aneb prodatí- Půst je pryč a nastává nám

v Hoboťií V l(vi'tim ti)OK
v Národní Síní 21 a U 11J South Omaha

Vstupné 25 tmih
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jakékoliv dlužní úpisy odhlasova
zaac zábavní sezón a též i hroma

jeho likéry a vínaneoí a chceš li

si íajn zakouřili tu červený tí

umí posloužili Od oyn£jU buď
né ve zvláitní volbe 4 dubna

da práce pro néktcré "přítcllčky''
1905 Slyk-n-í ohlcdnť prozatímNárodní Sine Telefonní dráty nlho zákazu určeno jc-b- t na den 6

inhto lvy v salooně kde vláduc

Jun (crvMiýzačínají už praskat a hlavy poli kvčtna
cejního odboru budou potřebovat tí na 20 a Q itlf v So Omaze

JSJ((WSj(SpPSP~- - Pčkného pobavení dostalonČkolík pořádných balíků vaty
účastníkům dčtského divadla 'Ptá

—- Dovolujeme si upozornit vše

chny naše příznivce že přestčho
valí jsme úřadovnu našeho dřevař

čkové v klecí' jejž žáci České
aby jun usní bubínky nepopra
skaly
— V pondfclní schůzí na5í míst Svob Školy v Národní Síní v ne

ského 'a uhelného obchodu oa Kytičkový p L g S !d£lí sehráli Kus jest psán slohem
východní sir nu 24 ulici meziské rady předložil této M C

Petera z Omahy žádost o povolení lehkým veselým a jednotlivé scé
N a O lib do naší vlastní budovy

ny doznaly srdečného potleskuk položení železniční tratc po 29 a budeme moci každému lépe po uspořádá
Dloužit jelikož budeme mílí vždy

Malí ochotníci činili se seč bylí a

ačkoli takřka vesmč--s poprvé na

jcviltí počínali si někteří z nich

ul od li k V ul Získal totiž

bločky 6 10 a 18 v severní části
mSsta kdež postavili hodlá velký

část našeho zboží zde na skladč L020 V5rno3t cis 62 P TJ of A
V Molmlii 12O kvrí iut f)05

velmi pčkne ZvláUi jednání 11
mlýn na Šrotování píce pro konea I
dobytek Pakli městská rada žá a 111 udržovaly diváky v u&tavič

né veselosti a dobré náladč Trodosti Petcrse vyhoví pustí se

Navštivte nás S úctou
Crosby-Kopíetz-Cas- cy Co

tí Tel 614

Iforao Fiirrtlliireťo
503 --

507-509 S 24U1 St— Pro
dáváme veškerý nábytek o 20 pro

chu více pohybů a Živosti také bytento co ocjdříye do stavby a za- -

máfilí nro 7n&ittlc snracovati ni-- i

v híií Prafíkovč 21 a S ul So Omaha

Vstupné 25 centů
dčtem neškodilo ale celkem tě
hrán bvl kus ten uspokojivé i

— ~ — -j t 1

méué 123000 liber píce denofi
učíttl p Jos fttčrba může být sePetera podporován byl v Žádosti cent levnčji než v Omaze a to za
žáky svými spokojen Prozatímní Puče za vzorný pořádek a milé pobavení ae vfiech

k hojoé návttčvč zve Pořádající výbor
hotové nebo na výhodné splátkyJ E Kellym úředníkem dráhy

jevíčté vyjímá se ze sínČ velmi
JJurlingloo kterýž tvrdil že polo

pčkne a pro první čas potřebč
Přcsvčdčte sel tí

— Zubní lékař Haíley zamČst
žením traté oné So Omaha získala

vyhoví — NávStčva JctoSí nebyla
tak veliká jako zvyklí bylí jsme návající českého aiaíatcnta ručí

za veškerou práci jím zhotovenouvídatí na školních divadlech so VkiiNiiA nHný IIOHINJCO I

by více podobných podniká

— Wíl Ford kterýž dopraven
byl před osmi dny do nemocnice

pro nakažlivé nemoce stížen jsa
v mírném stupni ne&tovicemi vzal

Úřadovna jeho jest v 3 poschodíomažských Máme za to že teď
Paxton bločku — Skdy škola umÍHlfna byla trvale v

Nár Síni tím včtšl podpory
do zaječích bez dovolení a soudí

„„viini„ „

JOS Oř "VOSELOOkl
na 21 a S ul v South Omaze

Na íini iA lí!e twtivf Mut6v hUk MI I velkoolíehod kořM-ktř- l

vídlio dřuhii uwfiti kuliíornukfii vírifeiii (!ny )m volm) tiířii5

l'íij'1'te tiiiíliste v(ífii6 uh%UmUu W—

přízné krajanů by ai zasloužila V — ťřodplitcojto nc 11 a
meziaktí sehrála kapela Fraňkova 1 ok rok Zapudil muj) $i
velmi pčkoČ nakolik cenných skla

deb nmiMiasifstittwtitw— Krajané již potřebují dobrou

práci zubařskou nechť se obrátil Jos Vopálka Dli JAH I KOBTSKtdůvČrou na osvčdčeného zubního

lékaře dra Paileyho jehož úřa

dovua nalézá se v 3 poschodí

se že si namířil do Sioux City
Než dopraven do nemocnice byl
Kord nalezen zdravotním úřední-

kem v mclehárnó na 26 ul IV
kus na jeho vypátrání učinčn no-b-

Žádný

— Vzdělávací Klub Komenský

odbýval ve Čtvrtek 27 dubna

večer pravidelnou svou schosi s

programem jenž so velíce Ubil

vfiern přítomným Program se

stával s následujících Čišeli 1

Žert Jk jsem se doivčdčl Že
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il in tou ovoc vlno aiiKii h ry

slav Dieustbier — a Zpčv "l'ři

jde jaro přijde" zapěla Milada

lietbierova — 3 llásefl "Jak
Uhlí rorníli Tulky'' pfduenl p

Jati Šiírba — 4 Durtto "Ku

uifinbraacj (iavoltt)"aahráli bratří

Dieuilbkrové — 5 blrýček í'řl
hovU přcdloJil otáikyi Cct soudí

mé o dopisoval likých Ikollchř
V jakém sliří so dítko itrjlépu
učí? Co jo sladil iiifd utbo spí-mk- t

Zdali by volba piřsidťiita
pilinu obfauy byla prospČSnéjlIr

VUtKlaitý Joly každý VtlikoMi

loaiiw stupách ualéajl se vedlebii maliny a jahody vřo v
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