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— Krajané bydlící kolem Flo-

rence niii jí nyol příležitost ni

koupili avé potřeby zrovna ve

Florence kde min atři-d- p Vhc

Šunka otevřel hojn ziuolcaf od-

chod zbožím ntfižinm miížským

Žtnakým a ditským spodním i

vrchním prádlem itim a vfihtc
víím co v podoboéu obebodo

možno obdržet!

— I'roti zakoupení pozemku
mu i Miaaouri řekou a Kivervíew

9t-a#ttta- t

— Ve itřrulu min týdne dopra-
ven byl i!o Omahypo Union lci-fi- c

dráze Allrrdo Csrlo Ital jen!
nalé ne na ceMA i Caliíorni do
Italiu avé vlasti l'fi tvém pil-Jezd- u

do Omany odevzdán bvl

Carlo zdejll policii nachází aa v

pozorovacím oddÉlenl Jak želez

1 " -
níínl zřízenci udávají zachvácen
bvl Carlo ve vvsoktfch horách

parkem za neelem roz&íři-n- l téhož

podáno bylo písemní 5 protisto
opatřených 75 podpisy Občané4'trra Nevada Kienostf a bčíícm

iichvatii rortrhal fclezniinl avAj
lÍMtek dn Nfw YnrLii vvliodil

na jíŽol fltraoó mÉnta vzpírají ae s ''
I

Tábor Nebraska i 4771 MWA

oilliíví vt prUUni aiti%a kMii prvou k
tfetl itřnduT mAlrj v unm h'iln ref i

Hnki)loriA Vellfil koiimil Kr Jiinln
iiiyniifi Jun lníiUn iittét John (hlttlmiAii
klrl( OIihk Hmr nvtiki Ulil liiiinlnliui hir
lir ft rudí I A Mull vnlifnl MrH Vt VnriA--

U ii iikoiil iKI VAlS IioIhJI

Tábor Nehraa-k- Mp í IHÍI WOW

mlbív4 VMAf první tfnil ťivrteW
inAHlrl Hiikoluviiti rin J lil ul KumhiiI Jmi
1'imiilcliMl ul iiiUlokiin Ván Duli klurk
A K Nivuk 4ri'hi'ii uf NiliniMUit (IImiIiIhk
Jii lmiikr V ii Jiinilii prfiviilfl Vito M ul y

Uite Jimi IIiih Č ft Kjlíí ň ťjtlilu
oillívá hvA mUHn ilrili flvřl ňlvrlok
iiiAh1i'I v H ImiIIii voAur vn in Uo v iiiUliiuť
V HoknUiVMii Vnlirl Kum-lií- l Jotlla [K- - h H

K H U ' Vrut HUihh l Ho IMh Hlr
Aniun Trin'k M il C Ju Nnvík M

ol K

TM JimI Sok I i OiiiAlin

odliývft vprHvlilnliié m'lifi1 k ní (Ion dru linu
NtriMIII IIiAhIuI Vllřllf VI- - 4 HIÍHIIIOI11
No mih Ht Mnroiii H lluvnlkii I iiliinnln
Um4 Kllilnifi-- r Ulil W1II i Hl rtíťlnfl Ant
Kii'Ii uiklHiliiík Jmi KoláCn

Nbor llr'la Noií-- Hub ě Ml J(' j
od li k vrt ft m kurdnu 1 iimtAH v riifau-- l
II lnul min v Niirnl frnilniulkH A mu
Dudu AÍkMiIhh Mki-Ii- i ImiihIIIiiiIit unkliiil
lili- MirU Viuih-m- I lll Wlllliim Hijiiiiiiili-i- '

Vilu HitriiiA MIH I'hjIiImii Avn

Slior IlolesIlIVII ť 1(0 Jťll
0 lliyvá i!liAM kuídiiii Iru hnu lfi)ilu y uiťxM
1 lnul ilp'ilrillin ¥ liiilflii 1'iiilni V y l hiAII i
liri'ilmnlkii Annu KmKi Um Jlínl li nllrp
pFiiilini ku Murln i t li VVIIIIhiii Hl nA
uiANlkii Kur l'H)lKi'r liijmn IIiiiiii u

liltIH K Mlh Hl ňfnliiUi Vliki-H- i l'MliiirkA
Ulili k M url hn Hl (xikluiliilrn A nim TninTi
lirWHi) IHil Hl ilumirkvn Annu Mlhn-k-

Ví liur liiiilnlkll Krmit llkiL 1'i'lik Marin Kul

zvelebení tomu r toho důvodu tu

prý i bez toho platí ilnÓ dONt vy
v Vaoké na jiné a potřebnější účely

podobné a vyslovují ne rozhodné

proti jakémukoli vydání v tomto

— —
okntm vfacliny své peníze i
zkrátka rodápal zurivfi vfio co kol

sebn mohl uchopili Mí in ra to

la )u to oi yfejný záchvat) jakým

trpďajl ti kdož náhle zmčni pod-nrh- í

v filiíiíňch za Irlikou atmoiíé
lu vysokých hor

— čta ic z rái)" v úterý minu
IIim Itíilrm nalflvll ilta dMníri

:vvvM- -imčru A

" I ' -

ltMLfcJWlláiiilÍM itIÉlX—

Voiio ROB O FINKA
hliío 35 a lloward ni itarlího jii
niuíť který patrnou námahou

lilJuc plazil ae po rukou a nohou
ztlili na hlaví jtho nalézala 10

hluboká rána Dopraven byl do

Clarkson nemocnice) kdtŽ shltdá
no le mni len pochází t Council
UI11ÍÍ a jmtnnje 10 Jlugh lirown

ťirau Munu CiVlinU

Tábor My rtu ti 022 11 N A

oilbváncbfiřl první nnilAil v ihAnIi'1 vmikoi
ké alnl ffHiUmlkii M ii rit Ilmiliul mUtn

za okrcsiiílio pokladníku
On so OKV&dčil v ka2ddm ohledu po první lhůtu svého úřadován
4 proto jriHt hoden býti zvolen podruhéufixlMiřilkn TiiN(rHláinH vynliu#IIA iFniUiilkit

Mitrv iiiiiit iiunnui t liMini kiik hnu
kun I3IU Houth II Ht ioklnilnliii KranlMkn
rcMiM kiui'i run nmy vhiuuiiiivnii iimrnAi-k-

Anna Zulikn vniťni lrí Mario l'4 1 _

— A Kotli 1 1- - aoňo 1'uppiiiton
Ave nalezen byl min Mředy ve

svém přlbytkn mrtev Týž trpči
poslední dobou záduebou a v

úterý odpoledne zvlá&ť naříkal a!

(M prudké záchvaty Ui té doby
nel-y-l vidin až když jeden ze sou-

sed ň gel jej navštívit Když byly
dvéře násilím otevřeny nalezen

byl na pottteli co chladni mrtvola
Kotli bydlel úplné aám a nemá

zde Žádných plátci
— 1'odivoou náhodou scĚel ae

svita Frank McOino klcrk U 1'

dráhy bydlící na 39 a Dorcss
ul Kráčeje v poledne k obidu

byl pojednou zachvácen mdlobou

1 padnuv k zemi znstal beze

smyslň ležet! 1'řivolaná policie

dopravila jej na stanici kdež dr

Cox v brzku k vědomi jej přivedl
lJo té McGinn cítě so značně

ulehnul na jefinu lavici a

UHniilj ve spánku však nějakým

způsobem se obrátil a spadnuv na

podlahu zranil se na hlavě tak

vážně že v St Joseph nemocnici

i'
1 11n f ! A ss f 'jíííjtoí l li Trlio1it vnnkiiV rM Alilcmln Vunfnk v

bor iimilku Murln Hnilý Murln 1'rlliyl Ku- - ras n 110 1 roiTonniaunUIIIIUIsv

ZAmával poalední dohou 11 tvého

Ivakra a oJt 5 I % domova ivého
v pondělí k večeru lirown jenž
íítá jii 63 roka trpí padoucnicía
a dřunou ránu kterou lékaři pro
hlásili za osudnou utrpěl shí pá

iiuúiiiiuu
r 1r juiiuú iiuiiouiinuloriii vninrn-ivH- y vyiiuiKyii(i nu knriiii

Marin Mol inlHMivyHlánkyníi Marin Houkal
rlpul hlkur dr I HvuIikUu

1'oiln Hokol Trrí ř 1

Odbývá ivé icíifiKB dvukrál mAiirnt knídnu
I nndIMI D Doiidiill v infiilcl v dliil Mnlfoví

oliclioilnfli linportoviiiiliil n iloiiiacdnl

viny likiéry a doutníkynoi nn'i jini 111 ul Kh
('lnutu II kou plil kořilky nl vlnu fiildřtu k iiAmii má vulký xUlml kIiuXÍ JkIid inf

lé iiiJliil Juknuli -- Cirny Jil mlniá-Tťlc- řoil (i"H IHLt

uni(iřiirrn(ilioieBoiiiiJv nn i rmuoii v říjnu
DJIitfil I nnifflll v dubnu ii Ctvrtlatii1
Inilnu k uriinll ffoilmiila ICmnk Mvnllnk

im Ho U ní inllc)ifi'd llM 1'lfliH llilll Hok

dcin k zemi když stižen byl ii~
chvatem padoucnicc 1'oraněnl

svému také podkhl
k

— 1'ovfatný 28 dollarový kon-

trakt na plynové osvětlování tne

Hi ihJ John (iiiniiorsii ym Ho iiHinriiiiiik
) i i lir lUItHu IH Hl pukliidnfk V l'

Kunci MM Ho II Htr v}) bor majnl ku Auk

Hnrpán Hlrnnii KokiíMiik Ion Nímnn iiruuo AAAAiAAAiAAAAAiaaAAAAAAAiAAaAAAAAAAAaAlAaAAAaAAAA
4 ťrnfnik Itali iioiiniir vfu pr Jimnr linniii

nACnlrilk Ant VnAk vu nit M Votavu
rnvlmirnl výbor Arit vHlAk a Hvobuda 4 Upozorněni ot krajanům 1

Ita byl kotifíofi přijat ve (středu

týl rif: avlak a násilím a

Smin
hlídkou Oposicn

radní Zimman Nicholion
a Iloye nedostavili ae do

Uoxori! Wm VAfAk

l'oi)p Hokolky Tjň £ 1

EMIL M DOBŘÍ jsEEXPRESSÍKodbývá iré clifuo imlnoil inímfnA nlcn
kamž no tom dopraven byl v katuou čtvrtou rmorii v mni Mmtovo

NiMlkynS Anna I'11'Iiii IWIO Ho Mlh St lajom
nU:e AnimHvoJInk SXtí Ho Itlth Hl lUntnl- -

Kiulllo (Jhlnliiiráil WiIHkiii Hl poklad
nlim Anna Urodil lrli) Wllllain Hl door

U hI„„ nulHlLn klvyli" niin ri'T1 ti iiinjw' m riinrSkit Kuni-- I Mary lliVti dCotiil výbor Marie

mřlnijii iiilliylck oliHtiiriívil voSkorii dopriivu znviiziulol n C

vniicc konii vfio co v olior tento mtliižl Ctřnýin krnjiiiiriin f
jiohIoiiží Hpriívnfi ryclilo aa cimy píliiičfiinií Md k IIhjm p
Mlel dva voy Jednu mojí pfuil lintolnm 1'rulia niv rohu JII r
ii W lilium ii I it ilruliy nu roliu 10 W lilium ul Z

Úřadovna Jeho nalézá se prozatím v Hotelu Praha TEL A 1814 P

Obydlí č 1437 jižní 14 ulic" Omaha a— t

f ii)ltj a aioihiu jincira

Háj Mart lim ř 1J W ('

'
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lodbývt kv4 priivldnlná vidy 4 nmirit
v iiiHhIcI v HokolovnA 1'rndm-ilki- i AIoInIii
Viinoun lllUA Ho lilii Ht luUtopiod llNrbom
HobAAuk IWIO Ho Hth Ht tiiJnluiili-- Annu

tTTfTTT ▼▼▼TTTTTTTTTTTa? ▼▼TTTTfTTTTTTTTTTTTTTTTTalimim nul no mu t pnu iikiiim-i- i rr riimM
Udil tt Wllllitm Ht vfiál kynrtM HiAinnk nrA- -

voilliviifl m HiAiiia vnitrní lrA li iiiAnk
vonkovnl ul ráil M 'JOmAJukl výbor majol kii

krátce na to zemřel $

— Novou obrovskou
obchodní budovu postavit!

bodli na 16 a lloward ul firma

Webster Sunderland

— Čilá a oblíbená četa Táboru
Nebraska č 4771 Novodobých
Dřevaín (M W A) uspořádá
akvělou zábavu v sobotu dne 4

lhlopadu v síni Metzovč Zábavní

výbor zahájil jii přípravy k této

zábavě do níž budou mít! přístup

pouitt zvaní hosté

— Z omrzťlotiti Života spáchal
sebevraždu požitím kynt-lin- kar

bolavé óoletý Wm ilanlin z čí

iai8 Pacific St Zanechává zde

manželku a čtyři dítky

Tnnio 'on kun jon viivrirkii rr Krajiciiui
liájuvý iákuf Ur L Hwoboda

Johánek Bratři
vlantnl

lrvní třídy Hiilooti
1102 Wlllliim ul Oiiiului Ncl

PÓM1NIKÝ
žulové a mrámoro vV

frank JNoyk
1413-1- 5 So Uth St Omaha Neb

(naproti Hotelu Praha)

Volký skluil knÍHná prilco a zimiřuna Kuptí
si pomník v Omau Co uícthto záplat

vilm víco nuž cuotu
?' í"tr f% uífcj'

' 1 m—

i

pravidelné úterní schozň kuráž
následkem nesejiti ae quora odlo

letu byla na středu kdy! i tu

odbojní otcové města schůzi

hnouti ae chtěli vydal mayor
rozkat policiMňm by radní násil-n- e

do řich Azt) přivedli Ti víuk za

nijakou dobu dozvěděvše an o

itavti vécí doHtavili ae Mini a

scliňza zuhájrua Zárovefi vlak

mayor vydal rozkaz by rolicf
obsazeny byly vlechny tli vchody
z poradní aln& tak aby radním
zamezen byl východ a{ na pořá-

dek pfijd záležitost plynárnická
Mezi mayorem a odbojnými radní
mi došlo k nejvýá orným scénám
a výrazům a dvakráte jen a nej
vžtfilm namáháním podařilo ae

odvrátit! vcř"jnou rva£kn mezi

mayorem a radolm 0'Drienem
ličhcm dalfiího jednání pak ihned

vzat k projednání kontrakt n Oma

ha Cíís Co vřtfiinou přijat a

moyortm okamžitá fitvrcen

— Jak nerozumná potfnajl si

mladí lidé při svých kratochvílích

ukáalo ha opětné při miunlém

karni vahi kdo k vážné nehodé

přiftel jistý (i II Lyons Týž
kráiel po výstavce když tu z

dívka jakás v žertu vrhla

mu ve tvář plnou hrst sekaného

papíru (koníctti) Qitřa řeisaný

papír zranil mu oko tak že jet se

co obávati by Lyon ntolepl

Dubrií vína likéry a doutoliy--Cbulii- y

í — V pálek veíer po 6 hodině

udála e Rrážka pouličních kar na

16 a líarney ul při niž mnozí z Česka lékárna a pošto
jaamrmrttrtaxsi{pasažérů přiSli k lehčím zraněním

"XiíslíMliijto vlajku"
Vyblaňoný ló

kítrníli pro
nujMpritvnřJRI

ronoiitft vSecb
'ku(& í

pJli!-
-

Výlety

návštěvníků domovů

27 listopadu

JIhIÍ liířlvy
IAvl(lft pllr-n- (

bnlNilm Tin'

a odřeninámm Nejvážněji zranč--

byl Oscar Larsen z čís 2309 sev

37 u' kterýž dopraven byl na

policvjuí stanici kdež zranění

jeho ošetřena Srážka zaviněna

bla kluzkými kolejemi na nichž

nabylo možno maiorákům rozjeté
káry zastavili

— Krajanu Vác šípovi 1938

již 15 ul zemřel synáček 6

měsícn staré robátko Zarmouce

ným rodiČOm vyslovujeme sou

strasť

liro pruu h

i
TniSky proti
IniloMicin IiIr-y- y

po 'J"!!!

iU IIIIIUllyWM iail?t T lllHVin u va v jDrF J Potr
Západní ťeunsylvaaii New Yorku a Západní VjrRiuu za

česky likar a mm
velmi snížené cony

0MAIIA N1211

Úlsdovtis idiH jiinl to ulice
blilv Mickory

Ořadut hintluyi M 10 tU U iU{ wt i
ilw 5 4Ht t i 7 lo S vi tS--v

Telrlou: loujla 75S 6- -

Dr James W Novák

česky zubní Nkuí'

Dobřo učiníte když si objednáte
Wabash mi Kolidal podklad tratí kamením vyplněný

prcbtor mtíi koU-jaic- f mi % novou výpravou sedadlové voiy

i pphadly (sedadla volni)

i upiiu' jřilmřiy uupy a 5 lisí Inřvrmw-- iIob il dn

Vliíi uiiSiokí UřnloTuy í till KuruKut ul aiu-- UojiJt

IURRY E MOORES Cen Aq( Pass Dept OMAHA NED

'tvrdó uhli zavčas u Pittsburg Coal
Limo & Dldg Supply Co Jos No-

vák a synové majltoló Cona jest
$1050 a v knUco můžo so zvýšit

Úřadovna 1264 jiz 13 ul Tel 4221

Mi úMovtm iVMit kiji íl JI? 1

Kitiv U UKn ku

Ha % Ul Mi-1- KU4t % KftlUAlIlH


