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Murpby právní zástupci Josefa
Kozlowskiho jenž zatřelil v ho

KdcIirnU a rfilx-- e vlebo druhu kořalkyjl ZK HOUTJI OMAHY
pouxft u lián k dontinl za mírná ceny
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rrijuie a nam ttn aoupiut jinde a my
stinci Kothově Černocha Kulliose
domáhali st v pondčlí ráoo na di- -

chy dolů jej znsmenitě vymetl
KdyŽ pan Koutský povstal a Škrtl
sirkou nemohl prý se poznat!
Černý jak nigr a vle sazemi po

kryto na palec tlustě zrovna jako
když ae celý den chumelý Leplí-h- o

kominíka prý není potřebí an

prý se komín uvnitř jen leskne

— čeritvou groccrii chutné rán phnMHme In u nás koupíte dpJ
petivo ovoce vlebo druhu hojný striktním soudci Kedickovi abyrbodnJI Vál kluihorolný

připustil klienta jejich k záruce

M potřeby za nejlevněji! tržoí ctný třebas že obvíoéo byl z vrsždy
f0- - 3tm K HMuh 20 a q ul

— Manželům Celtovým bydlí-
cím na 20 ul blíže (J ul zemřela

V dostanete vždy u J J Malýho prvého stupně Soudce vzal zále
žitost tu v úvahu a dnes oznámí24 t gul 42U SmíDR JAN fmalá aa týden stará dceruška Po své rozhodnutí

příspěchavlí hrslči se a hadicemi
nadarmo protáhli a Frantovi
uvedli místnosti do trochu nepo-
řádku Franta si libuje že prý
taková chemická atříkačka je
"good thiog" Právě týž večer
měla býti odbývána schůze Soko
lek vlak následkem hrozícího li

jáku nedostavil se dostatečný po
čet k zahájení schůze a tato odlo
žena Jinak by bývaly měly
podivnou podívanou Díky včas
oému zakročení nebyla způsobena
ohněm velká Ikoda O něco dříve
oavitívil blesk obydlí p Josea
Kootskébo Ten se vlak světla
štítil neboť zhasnul vlečka elek-

trická světla a mimo to shodil p

Koutskýho na podlahu Do domu
se dareba doslal komínem značně

týž poronchav na střeše a od stře

— Vzdělávací klub Komenský
hřeb maličké odbýván byl minuloul II odbýval pravidelnou schůzi — Vic Pokorný bydlící se
sobolu

voji vt Čtvrtek do 10 irpoa svou rodinou na 20 a Y ul roz
— V pondčlním zasedání mčst

6cký lékař
nad Grand Union Tes Store

24(b A N HlreeM

V SOUTH OMAHA NEJJ

Národní efoi Návštěva byla ilu nemohl ae předminulé pondČIÍtakské rady Čteny byly potřetí a při'if á a průběh ichflza líbil i viem ze byl nucen uchýiiti se do ne
přítomným Pan A Munl přečet SJSE ™cnícekdež v oterý Dr Koutký
oám časopis "Pravdu" jenž při Cháni bortin Od 0 do 12 bod dup

Od í Ao 0 bod oríp
Od 7 do 0 bod vtiftr

nesl zprávy za boutb Omsby a
1 7t ' ' T r L

K

"i provedl na ním zdařilou operaci

také připojil k nim svů podpis řd'řmníf "Pia Pofcořaý b MOmahy Zvláštní pozornosti všech

Ulila le debata "Je-l- i možno vy v"u'"°" Pf'i"X Pr" místnán v jatkách Cudahy kdež Teleíon v úřadovně 143
Telefon v obydlí 209pro cis Kicry zaommcřcia KiuD

přj otmábvém zaměstnání svémchovat! dlti ve Spatném okolí
Stranu kladnou zaitávali pp La
díelav Díeoatbíer a J V Štěrba

viT aVi u i ali '7ů: nemoc "bl přivodil
— Minulou sobotu vrátila se dospolečnost zavázala nČakým sli-

bem že v ustanoveném Čase za
:trnu ziporoou pp A Musil i

iV rank Kubín Debata byla velm svého domova z nemocnice man

želka p Jos Tesárka bydlícího
v t zv 'Biiíf Town" Paní Ta

' M mmmVmm Sk k I Jfc A KAnlAll BIA počne a prací na nádraží osobním
i nákladním V téže achůzi otevřepech plno zastávajících atranu

kladnou Klub utěšeně rkvétá no bylo pít nabídek na koupi zve 'írková churavCIa tak že asi před

lebovacích dlužných úpisů v obno aY býti dopravena donemine takřka ani jediné schůze
southomažské nemocnice kdež i mu £35000 za než má být! vydláaby nebyl přijímán jeden neb více

Svůj k svému!
co zdk jkStíj mmvwi

Krajanům nsskytuje ae velmi výhodná příležitost při naku-

pování vín nebo kořalek ať již pro občerstvení nebo pro léčení
NaC zasýlati peníze jinam když osobně můžete se přesvědčil! o

výtečné jakosti zboží jež nikde ani v Omaze ani v Chicagu lev-

něji nekoupíte Za zboží ručím a vše prodávám za ceny velko-

obchodní Následující cenník nejlépe vás přesvědčil

Vlnit

f _ A t -- 1 f f t I U _ ždioa Missouri ave Začtení na podrobena byla operaci Zdra
votoí stav její zlepšil ae tou měrou
že nyní mohla se navrátit! ku

bídek těchto shaslaelekrická avěťaký rozhodl se zároveň opatfiti
a v celé obchodní části města a k1 piano jenoz citeine pri evyen

programech postrádá K'ub sám osvětleoízascdacísíněpoužítobylo tužebně jí očekávající rodině

lamp z automobily p Emila Bran- - — Dovoluieme ai upozornit vsVjsa v začátcích nemůže tak znač
nou sumu na piano obětovat! 1 deise Fírm Hocbler & Cummiogs choy naie příznivec že přestÉho_ T 1 I _! lijiproto obrátil sena krajany kteříž gal gtl

11

auicu uuuui ucjvysu oiuiumu vlt]i jime úřadovnu naietio útevar
prémií 1123750 a I35 nablanke- - Lkého uhelného obchodu na

Kyselé

Tokay

Mělník

Cberry
1 Činnosti klubu souhlasí aby dle

$1 00
1 00
1 00
1 00

tí 00
1 00

100
1 00

možnosti své k doaaženf piana mu ty dlužních úpisů — a bondy ty východní stranu 24 ulice mezi
tudíž získala Hondy ty jsou vy N a O ul do naíí vlaatoí budovy

11

11

Sladké Catawba

Sladké bílé Port
Port "
Angelika "přiepělí Piana tobo bude používá

a § tl tmno v Národní síni při programech dany na 20 let a ponesou 3 pro
cent úrokuklubu k nimž má každý vstup Tíořnllíy

Od fa 25 do 1450 galon

a budeme moci kazaemu lepe po-

sloužit jelikož budeme míti vždj
část naficho zboží zde na skladě

Navštivte náa S úctou
volný Mimo to každý spolek jenž V pondělí večer vystaveny
přispěje značnější částkou bude IJourbonbyly v úřadovně městského klerka Old Hickory gal 1400gal 1225
míti piano k volnému použití při plány nového osobního i náklad Autocrat " 300Crosby-Kopíctz-Ca- sey Co

tí Tel 614

11

ti
11

avýcb zábavách Do výboru sbé
Whfskt--

Sour Maih
Old Homtfctcad

ního nádraží jež dráha Union Pa MeldorI Club
225
275
350

3 mj
11račího zvoleni byli pp Břetislav cíc postaví v So Omaze Osobní Monogram Kye— Nál český lékař Dr Jan 225

Díenstbier Jan Štěrba a Ladislav nádraží postaveno bude severně Golden IJourbon gal 1225VV Koutský a nynějlí též městkký
Dienslbíer a jak 1 námi sdělili od N ulice a nákladní jižně od té léksř nabývá Čím dál tím věti

JJruiMlypřichází jim uvědomělé obecenstvo že ulice Osobni nádraží bude 131 důvěry a přízně mezi vlemi osad
Aprícot gal 1275i vlaitenecká inolkv vitříe nro top úioune a 35 stop sirouc a niky sout omažskými Není snad

ani jediného vážného pfípaduabybude míti prostorné čekárny pro

Kmínka 200 aa25
Dlack Derry x 75 a 200
Jalovcová gal 225
Mouotaio Kiss Sour Mash 325

jm naucji iv jim poum v

době nedlouhé potřebný obnos os

Muscat " 315
Caliíornia(i2 roků stará) 450
Hořká gal a 15

muže a ženy a též expresaí úřa nebyl volán a také i v těch nej
dovnu Nákladní nádraží bude těžlích případech osvědčil vždy 1' '--4 r

Objednali lze od 1 do 5 galonů150 atop dlouhé a 41 stopu liro1 — Krajan J J Malý zastupuje neobyčejné své schopnosti
ké Se stavbou osobního nádraží — K velké rajisté radosti milé
má býti započato v týdnu a a oá

Trinerovo víno láhev 75c
Koubovo Medové víno láh 75c

Korbelovo hořké víno láh 75c
Svobodovo hořké víno láh 75c

své rodiny navrátila sa též do
kladním započato bude ihnedjak svého domova manželka p Jos
mile zaopatřen bude potřebný Šteíáčka Asi před třemi týdny h

í umateriál

Kyselé víno láhev 35c

Objednávky na venek vyřizují ae rychle a aprávně

jist ie zkusíte lí mé zboží jednou přijdete podruhé zas
Veškeré objednávky sdresujtei

byla dopravena do nemocnice Jsem

50

— Krajan J J Malý vyboto jelikož stav její vzbuzoval vážné

vuje veškeré notarike prače sprav- - obavy tu beze vlech průtahů byla
ně s levně 42ti na ní provedena operace načež se Jiimos Blatný Bruno Nob— Naie Lesničky (dvůr Svor stav její vúčihledě lepšil a nyn

cítí se zase úplně zdráva

1

lili:

oost čís 193 IUP) oslavovati
budou v sobotu o září v 7 bodio

tří spolehlivé pojíiťující společno-
sti Nechte se pojistit! proti ohni
než bude pozdí Náhoda neCeká

— V Gretna zemřela v pátek
minulého týdne paní ČadooiCová
matka pí Žlochové a Albrechtové
na to a l' ul a aeilra pp Fívofl
ků Téměř vliebni nalézali se v

neděli na pohřbu jejím
— Jjtedi unavenii nic vás tak

neobčentvf jako sklenka Čerstvého

pěnivého moku a proto kdykoliv
vebect se občerstvit! zastavte se v

hostinci jejž po mnoho roků řídí

Jun Červený
na to a Q ul v So Omaze

IJudeto vždy ochotné obsloužení
Mimo výtečné pivo má na skladě

ty nejlepíí kořalky víta a vůbec
vle co v hostinci pr é třídy lze

Jíome Furnlturo Co
večer osmileté trvání spolku v

503-507-- 509 b 24tň 'i — ťrosin! Frankově a to bodně vesele Učiňte jo příjemnýmÚčinkovat bude naie oblíbená ka- - dáv?me veíkerý Úbytek o 20 pro
cent levněji než v Omaze a to za

pela Frafikova a vstupné čťrfá
Cek Nezapomefite si přichystat

hotové oebo na výhodné relátky
Přesvědčte sel tí pro miláčka

nohy a bakaučata neboť lesnice

pí IJureSová a FraDková se už na — Paní Ohnesorgová choť p

Jana Ohnesorga ml vážně rozvás tuží od teďka jak vám prože
nemohla ae minulý týden až konou botyi
nečně minulou sobotu stav její— Ta ra-- ta
zhoršil se tou měrou že k nemoc

obdržet! tí
— Nejleplí jakosti zmrzlinu

Ozoamuje se cf krajanům že
né musel býti povolán lékař Dr

3Matice Školská pořádati bude

září výlet do Umettova lesaaodu naleznete vidy u Malýho na Koutský Jest přáním vlech aby
v brzku nemocná paní úplně se i r24 a Q ul 42tí vlichni krajané by se měli přijít
uzdravila— V nedřlí odpoledne přifiel podívat jaký program bude navý

f

letu proveden a pobaví se tam' bolestnému zraninf Mletý synek V nali Národní Síni jsme
dostali minulou neděli as v 10i

ueo Mcuriae a z c 91a sev ij
ul Díval se na hru v mífi na 20 1

znamenitě

— No tohle bude pěkná me hodin večer návltěvu na kterouž
J ul kdy! pojednou udeřen byl domovník Franta Jaroi celý ponrenda o preclíkové zábavě Řádu

Hvězda Svobody C 45 ZČUJ v

sobotu 26 srpna až si někteří
dělek basamtil Zabloudil tammíčem do nosu kterýž mu byl pře

ražen a mimo to i obličej jeho ie

"i
s í

í

ř
totiž za velké bouře pan blesk

redoi bvl odřen Lékař oSetřil
uezpochyby s chtěl usadit na

oblcdncjto ú L£
z účastníků vykoušou ceny Výbor
Jos Zpěvák svátí ceny jako Bákýcraoéoého chlapce ižní věži na praporové tyči aby

— Pan Franta Fitle bývalý expresák do obchodu jos Štěrby Lj prohlédnul okolí (je tam pěkná
který e vyloží za oknem u tam vyhlídka) chuděra se vlak smeklradní přijel se a manželkou pod!

vat zase na nál Urowo Park
S Pivo jož

iiiíito rádi
má pytel mouky as pělilib cigáro po tyči zanechav na o! všelijaké
iunku talijánskou breberku (od Čiry čáry vlezl do věže a jelikož— Zábava Sokolek pořádaná

'minulou sobotu v Národní Síni se Franka) atd AI to tam bude tam byla tma udělal si světlo ia- -

vlečko přijďte se na to podíval a pálením podlahy odtud pak vlesl

jistojistě pocapele aC- - do zábavy stropem do sině pro schůie a

abysle 1 toho něco pio sebe stropem v aáchodě 1 střechou rá-

čil saie na čerstvý vzduch tane-chs- v

ve siřela nehorásnou díru
Po jeho odchodu aposorovali sou

— Jan červený velké přím!
lillcí se hostinský na ao a U ul

vydařila Chata byla veselá a

křepčilo se jí to pti hudťe Kofh
Uuví inameniit
' — český liiinool psa Ksrel

llrdličks obdiřen byl msnželkou

mladou hrdličkou v podobí bacu-

latého klučiny a ItJ celá rodina

rsdouf jen cukruje Prsnla Vávra

pak doilst isi preirotem na

pondllek mladičkou dcerku kirá
se má jik nálet! k svČlu Oblma

Iťaitým rodinám iralulojtmr

NojoblíbonňjSÍ lwi pivo

pro domácnost

Tel 420
sedé v oknech na věži trochu moc

světla a vyburcovali hned domov
nika který popadnuv chemickou

aby četní jeho boilé cílili se v jeho
hostinci jako doma přikoupil
mnolitvl nových kusů ku svému

velkému íonogisíu a pro sábavu stříkačku ba okolku sypal na

půdu a pustil se a ohoim v sápsssvým ptíinívcům Casio piko! sa- -

V několika minutích bylo po obolhraje —


