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morálního a nabývá tím dále visti
věru zasloužené přízně obecenstva

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAe Vojtěch llruban Pro pMt bude

a dětské zábavy dlužno dnešní do

by řadítí mezí ony nrjzdafilcjší
Co se týče vlak finančního výsled
ku tu dle zklamaných tváří pořá

debata s kluben aouth-omažsk- ým

Pošlete li pro katalog a vzorky nového podzimního zboží

Jsou ziarma oa požádání

Vo volltó domácí svótníci
č 2 "Jsou li přistčbovalci žádo

Upozornění ct krajanům!

NellepM tvrdé i měkké
ubil viebo druhu doste-oct- e

vždycky u ttarribo

dajícího výboru nelze oa mnoho

počítati Dostali prý tentokráte
UVI K UUUIU ICIU tCHJI UKU uv

Přijďte všichni vyslechnout! po
jednání o této zajímavé a časové povlakových a pracích látekNevysvětlitelné láce lněných

za vyučenou což jim bude výteč
ním vodítkem při opětném pořádá-
ní podobné zábavyl
— Nejstartím a proto také nej

1 1 LbtíHo 715 liž1301- - toč velké ručníky
PO

65c creum a bíVný celolněný

stolní damašek rvláštní iOp
po yard wUoblíbenějším hostincem v české

TEL 1918

Tvrdd ublí Joul za tlO50 tuna

i dobře uěloí tl kdož 11 je zutím

otázce

- Laskavostí p li Dicnst-bíer- s

syoa váženého obchodníka
soutb-omažské- ho p Ucdřícha

Dieostbiera obdrželi jsme pozvá-
ní ke graduační slavnosti pořáda-

né včera na zdejší lékárnické kol- -

Praze jesi let odporu hostinec

objednali Ježto cena Jeho r krát
ké dubě bude zvťáeoa

řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlem oa rohu 14 a William

ul Přijďte do útulného hostince
1-- Pváha rycbl dovoz

f 1 bílený a n bděný atolni
damašek yard

ti 50 bílé ce'olněoé ubrou-

sky 23X22 lllCřt

50c ry lněný lment 36

palců Široký yard

▼▼YTYflH toho kdykoliv vždy najdete tamleji na rohu 17 a Farnani ul Na

této graduovali s úspěchem též

krajané pp Edward A Michal

I3#c damaSkové ručníky Q I p
s třásněmi po mi
15c ovroubtné ručníky Qj

5c silné tkané látky o a Qln
ručníky yard U2U

7c lněné kostkované látky ilp
na ručníky ysrd fzsb

27c Prpperalt bílé látky na

poslamky 3# yardu lro iQn
ké yard lul

Četnou společnost a za nálevnou

usmívavé tváře starých známých

pp Jam a a Prokopa Kdo v ho- -
Fraok J Heřmanský J J Motl a

stinci jich zastavil se jednou tec

přijae podruhé zase neboť nikde

Oskar KůŽiČka z Omahy a Břeti-

slav Dieostbier ze South Omahy
Graduantom těmto přejeme všeho

zdaru v jich povolání

23c IMlaM lněné finišová IQln
Dá líky n Žíůty )dlu2U
7fíc Lowell Mills bílý mu- - Pp
šelln 36 palců široký ydJu
7#c B H bílený Cambric Dp
36 p IcA Široký yard UU

65c bílené posbmky beze Jflp
švu 81x91 po 7UU

38c Somerset bílé látky na

se mu nedostane lepšího 'štoíVani

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemaže býti jinak než fe
na čepu jest stále čerstvý řízný

— Konečně přiblížila se ta tou- -

poslamky i% yardu šiř

Metzův ležák a co se týče likérů a
žeboě mládeží České Svobodomy
bloé Školy očekávaná neděle Ač

z rána pršelo a obloha celé téměř doutníků tu dostanete to nejlepši

15c bílé povlsky na polítá- -

lip
ře 42 pal široké yd UU

Všechny naše prací voiles Pp
prodávané až za 25c yd po UU

45c bílé poslamky hotové QO 1

dopoledne zatažena byla mraky z zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "ŠirM'' nekoupí 23x4 k nnniítí 73x00 DO UÚ2
Inichž každé chvíle hrozil déšť jen

se spustiti přece shromáždily se

všecky dítky u české Školy u So
— Francia Vávra jsou ssloníci

r ' — r '
liYic povlaky hotoié k po-

užili 42x36 po
c

kolovny odkudž pod dozorem mi

ého jim učitele p Fibiogra a ně
Pěkné tištěné batisty ceny Cl p
až 13c yard lizu

Tištěné batisty ceny až ip
IOC i' lu

kolika člena Školního výboru zvlá

Všechny naše gíoghamy pro- - Pp
dáván} až i2c yd po UU

Všechny naše podzimní kartou-

ny prodávané al za 7jC 07p
yard Uu

Všechny naše Široké perkály

prodávané až za 18c Píp
ysrd

UiU

poštou se vyřizuji a

zaručeno

štní pouliční kára za vířivých
zvuko hudby dopravila je na oá

7c dvojiié tkané turecké ip
turučníky každý

draží Webster Krátce po 10 hod

dop vyjel vlsk naplněný nadšený-
mi malými výletníky kterýž zs

nedlouho staoul u vchodu parku
V brzku školní dítky plně oddaly

'A nurnberone'' proto také vždy

veliký je shon kdo na řízném

Schlitzovu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u Šfiupce"
zavítá a kdo rád Étoí má trochu

siloější ten "u ŠBupce' vždy na

jde to nejlepši a doutníky jaké
kouří Mahomed v ráji Franci a

Vávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chuti tu nalezne!

tím lecos dobrého k zakousnutí a
ke všemu je tam stále vtip a

smích že by to byl pro každého

jflch kdo by v Omaze při návště-

vě ivé nenavítlvil kumpány tax
veselé na rohu 13 a William uly
— Výtečné lid stroje "Whceler

Všechny objednávky
uspokojeni

IIAYOEN BROS Omaha NeblOih &

Dodgc
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se nenucené veselé zábavě kteráž

nabyla svého vrchole když kolem

1:45 odp přibyl na místo druhý
zvláštní vlak jehož Čtyři vozy byly

výletníky téměř přeplněny Nyol

teprve nastsl shon neboť veškeré

dílky toužebně již cčekávsly své

ródičc kteří vesměs s hojně napl-

něnými košíky k rsdotti jejich sem

se dostavili Když pak všichni

Upozorněni ot krajanům !

& Wílson" nejlevněji prodá vám

jedině krajan J J Svoboda 1234

jižní 13 ul (v' závodu známého j EMIL M DOBliíLEXPRESSÍK
kloboučníka Fr Svobody) jakož

ii(huil itiaiurá'! vnikaní ilottravu lavazadulřádně se nasytili záhy rozproudila
se na všech stranách srdečná ti

i veškeré potřeby k těmto a jehly
Též stroje z druhé ruky téměř

zdarma na ruce Veškeré správky

vfibec konit vRo co v ohoř tento nitleíl Ctěným krajnftm
poslouží uprívně a rychle za ceny pUmřfenr M4 k illspo
lei dva voxy: JcmIuii stojí před botolern Praha na rohu li'

ť j - 1 ia U1111 i
a WHlKlin Ul m UrUUjr lín ruuu Jv m mimu ui

důkladně a levně se vyřídí Důvě- -

Úřadovna Jeho nalézá se prozatím v Hotelu Praha TEL A 1814 řlu la svému krajanu a nebudete

sklamáoi Moje heslo: "Pocti 2 —Obydli č 1427 jižnl'i4 ulíre Omshs
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Košile hedvábnými náprsea
kami 35c mužské dobré celovlně-a- é

obleky I385 názóvky 3c pár
kapesníky 2 za 5c Nepatrné po
Škozené hedvábné deštníky 25c

Chlapecké krátké kalhoty 10c

mužské a chlapecké Šle 5c spodní
košile 10c dobré kalhoty 69c

chlapecké dlouhé kalhoty 48c

pékoé černé mužské obleky I485
a sta jiných podobných lácf

Tne GnaraDíee ClotMií Co

1519-15- 21 Douglas St Omaha

— Mladý pfftei náš p Edward

Mach syn p F Macha z č 2305

již 15 ul zaměstnaný v úřadovně

U P dráhy vrátil se předminulé

poničil osvěžen z prázdnin které
ztrávil příjemně v rodinách man-

želu L Hrázových v Lincoln 1

maoželů Fr Sochorových v David

City Neb

— Předminulé úterý vrátili se

pp V F Kunci a Jan Fíxa se

svými manželkami z výletu po

západě Jak s námi pan Kunci

sdělil nezažilí sice oa výletu tom

žádného zvláštního dobrodružství
avšak užili zábavy ve volné příro-

dě dost a dost Ve středu dne 26

července přijeli do Denver Colo

Z Denveru jeli do Idaho Springs
odtud pak vydali se povozem do

Yankee tlili kdež se bavili rybo-

lovem v tamních jezerách prohlé-
dli si doly lezli po kopcích a vy-

stoupili na horu James Peak str
mícl do výše 13 283 stop Jen po
dvě hodiny bylo jim stoupati po
sněhu a tu není uivu že jim pak
oa vrcholu jeho chutnal oběd zna

menitě Odtud vrátili se zpět do
Deaver kdež celý pátek ztrávili

jízdou v automobilu prohlížejíce
i město V sobotu jeli do Colo

rado Spriogs odtud do výletního
místa Maoitou odtud po dráze

oa horu Pikťs Peak pnoucí se do

výše 14147 stop Pokochavše se

rozkošnou vyhlídkou oa romanti-

cké okolí vrátili so opét do Den

ver kdež se bavili výborně až do

pondělí odpoledne kdy nastoupili

zpáteční cestu k Omne Pí Daro

chová? jež se podílela na všecl

těchto vyjížďkách zdrželi se v

Denver u rodiny lékárníka pSvo
body a vrátila se doma až ve

stbďu

— Schůze klubu Komenský č

3 vOmaze pořádaná minulý Čt vr

tek vydařila se nadobyčejoé do
bře Návštěva byla slušná pto-gra-

m

dobrý Nejdříve zahrála sl
Lilian Kadavá píseň ''Kle domov

majr''jež byla ipívána všemi pil
tomoými Dále pí W Tsucheoo
vá slUesi Jablečolkova sapély
velice zdařile duetu "Moji oři" a

'Kde mfij je krij" s doprovodem

hudby sl Halenky lludcikové
Usneseno jednohlasně celým klu-

bem vadili diky p( VV Tauche
nové a al Jablcčnlkové la valenou

ochotu Sl Kumlova přispěla tél
k bohatosti programu dlouhou

dojemnou báol Klilky Kiáinn
horská "1'ravds" IWe p lUv

Miotbersif r v delll Mi roitre'
livot a paiubtol jednoho 1 ( řev)

nich publiculQ českých Toulim-skéh- a

- Za čitaa byl fříjat j

UOJNÍÍ ZÁSOIUINÝ

řeznický a uzenářský obchod
vlftHtnf

bava Množstvítancechtivých ode

bralo se do tančíroy kdež za lad

oých zvuků kapely páně Kořisko

vy mladí a již i ttsršf kozáci tan-

cem se bavili Kolem nálevny
rovněž shluklo se bojaoot Žízni

vých aby vyprahlá hrdla svá

p č ii v ý ni mokem sobě ichlsdili
TaVé sport hraní kuželek naltl
hojnost ctitelů a celé půldne kou
léna zde nepřetržitě jako n závod
Zvláštní však pozornosti tctil se

bohatý program jehož každé číslo

bylo zdařile provcJcuo a vyvolalo
vždy pravou bouři potlesku liylo
by téměř zbytečoo činili zvláštní
zmínku o jednotlivých číslech ne
boť tato byla vesměs bezvadně

podána a veŠktfl malí ti umělci

zaslouží plnou měrou tu nejlepši
pochvalu Hlavni pak zásluha
beze všeho odpor 4 při iáleří zaji-

sté snaživému jich učiteli který
nelitoval žádné námahy a obČtí

FBANK YUN 2206 So 16tĎSt0malia

Uoliatý výMr femlvího mana vRho druliii nedlen-- M

Jskosll n c ceny nejlovnějfil Vkflr5 vánohy
uzomUdkó tříil se noJlnnM pověsti 7uoU možno

ohjoilnall tílofunom 6 ť'J'i(U Uxi

vostí k cílil'' 49í
Krajan Frank Dřen jediný če-

ský expressák v Omsze získal si

správným a rychlým vykonáváním

prací mu svěřených také obliby u

našich krajanů že byl nucen poří-

dit! si ještě vůz druhý aby mohl

příznivce své lépe a pohodlněji
obsloužili Menší povoz jeho stojí
oa 13 a UowarJ ul větší na 13

a William ul Pan IiPen může též
v pravitt pohodlný vůz na výlety

Krájené naši mohou se nsR v

každém případě úplně spolehnou
ti 4- 8-
— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte-

říž se chtějí výbotoě pobaviti mě-

li by navštívit! moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s z roh 15 a

William ul v němí vévodí zná-jn- ý

a oblíbený hostinský Karel

Chleborád Kromě toho pošlou-l- (

vám Šaramantnl čárli nejlepši-m- i

doutníky likéry jakot i chut-

ným zákuskem jo— tf
— Elegantně sařltený a bohatě

zásobený obchod doutolkářský
vlastul pan Václav Dulátko v č

1 36a jižní 13 ul Na skladě má

vtlký výběr pěkných dýmek špi-

ček importovaných tsbatěrek

jakož l velké zásoby tahánu kuřla-vén- o

šflupavého a Ivýkavého
Doutníky jeho jsou k dostáni v

kaldé solidní mlatnohti tf

lN)or Ňmhwů "liry"!
V oedtli dna tj srpna odp

puřldá Pěvecký ibor "Lyra"
soukromý výlet pro všechny své

T _ rvi JÍT
aby vše se zdarem a setkalo Pří
tOTioé obecenstvo nehledanými
slovy přivítal uíild p Pibinger a

' To míní "PjJcjnjp{tft_Kl KriiigovoM

vrlo děkovat ra dčat kterou tak

ht j nou návštěvou pHtufi české
naší Škole utteťuvo dalo Pro NojoblfbonójSf lahvové pivo

pro domáoi spotřebu
gram etá"al 1 ii!sldu!clch čNel

t Proslov a Jelenova—
a Zpív "Pochad" lid a Iačy
Školy - 3 "Smířeni" výstup Chovojto joiui ledu

mějte jv přlpfsvťiio k poulili 9
O K Piťho4 Jeuik Kollčiiý - w 120
4 "Po 4 čeneuei" bl-- n Vikt
N íviřková - j

' Oavěnaípěv
IkialaHy Aknty - 6 "Kdo i

koho" vyiop Méiio Oválová
VnfKořiskti 7 jie'u čkM
diklaMOtf Knuta Vitoušová —

H D Ckl čtvitilkallkyuělkoly
y "O 'úu" #iev ld laíky ~
10 lhjlol MiHi Mikovi ~
Krwné lti pnvtdeuy u míní
lůfné dliké hry v pa lvčr távo
dy v pltdblhlul mesi mlldttl l

člauy do háje na 3 a lUn:iolt
ulicích Přijďte všichni a poive Proděláno so na Pokrok pniizo Sl roůiio

jevila ocobyccjaou úisiť Kdyl te tvé laimé Pořádající výboi


