
AWWW'®'!WWWWWW ' 'Honza v zakletém
nehnijí žilcl CcnM

Svol) Školy im Volík o$ 0 OMAHA $ ® 5
Viecboy po-
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— Pamatujte že u Petra Sva
v kočárku a když nemohla aé dloj

Činy na již it ul obdržíte nyn
bo návratu jeho dočkati vesla do

Schopnost k nadělání penízvždy čerstvou zeleninu zvláštěTM mm úřadovny několik okamžiků po

jeho smrti Zal její byl nevylíčí
výborný salát okurky (penát
pod mohou nale bospodyfiay
každý čas levně koupiti

telný jak později lékařským
ohledáním zjištěno přivoděn by

— Divadlo Katolické Dciedynáhlý skon starcův srdeční vadou

— Jedenadvacet ran nožem za

sadil své ženě ze žárlivosti Cbsa

zvláště oblíbené a hledá

oé výborné druhy

Ohio a Hock Hprlngs
obdržíte v jakémkoliv
mnolství t kdykoliv u

LLEVI-H- O

715 Již 13 ulice
Tel Dougla 1918

které 8 dubna v Národní bín

bylo sehráno setkalo se a úspl
ebem jak morálním tak zajisté
finančním Ochotníci sehrál
tentokráte "Zrzavou" hru to ve

akrze zajímavou plnou rušooati i

tlarris černoch bydlící až do ne

dávna se Ženou svou v č 1307
Casa ulice Táž utekla od něj aai

před týdnem a vstoupila do uuŽ- -

by do rodiny Hardingovy na 17 a

Leavenwortb ul Ve čtvrtek ráoo

pěkně kombinovaných scén

Ochotníci všichni drželi se sna
tnenitě Dylo vidéti že děj stu

potkal rozválněný černoch ženu

svou na ulici 1 vytáhnuv velikýHLEDÁ SE stsrÉÍ žena k oře dován byl a oovšední láskou a po
chopením Zvláště znamenitě dr

třování itaré churavé paní Plat kapesní nůž napadnul ji způso li l ia n Tom Mířltiké v úloze
biv ií nebezpečné zranění Na topřiměřený O bližší přihlaste ie u

Ondřeje Šrámka který výborně
požil atryebninu a krátce po doK J Kirchner

tí 1504 VVilliam ul duševní stavy své pro idřovals

Jest něco co chceme míti všichni

Schopnost uSrtřiti peněz jest první hlavní
věc k nahromadění jich Jest na vás

abyste řekli zdali chcete aneb nechcete
ušetřili peněz Ukážeme vám jak toho

lze docílit] na každodenních potřebách
Nakupování za hotové u velkém množství

umožňuje nám abychom vám nabídli nej
spolehlivější zboří xa ceny nižší než jsou

ony kteréhokoliv obchodu západního a za

tak nízké jako kteréhokoliv obchodu v

zemi Vydání spojené a dopravou jest
menší t tohoto místa a výsledek jest velká

úspora pro vás Naší nabídce bezplatné
dopravy střížního zboží dostane ae velké-

ho ocenění
Naše denní zvláštní výprodeje ve vel-

ké domácí světnici jsou rozkoší šetrnému

nakupovateli Pátek byl dnem našeho

výprodeje zbytků a domnívali byste se Že

celé obyvatelstvo bylo tu shromážděno

Zeptejte se na to avých přátel

Pošlete si pro naše zvláštní katalogy
1 vzorky nových jarních látek na fiaty—

jsou zdarma na požádání

pravení avém na policejní stanici
pf Ter Meytrs v oloze mstkyzemřel
Ondřejovy taktéž znamenitě ae— Ihck Dur je už z pivovarů

venku a k němu Hoch vuřty každý
dea doma vyráběné obdržíte vždy

— Minulého týdne podrobila držela Velmi přirozeně a zají
se v nemocnici sv Josefa operaci mavě hráli p J Polán a sl L

Kroupa v úlohách Dirosbále aal Anežka Kalinova dcera zná

mého krajana p Kaliny z č 1910 Mařenky Též sleč Anna Kně- -

jižní 1a ul Slečna již od delllho ŽáČkova v úloze titulní velíce čest
čssu cítila bolest v palci pravé ně ahostila ao namáhavé své úlo-

hy Ale i hra ostatních ochotníruky čemuž z počátku valné po

ků byla znamenitá tak Že obezornosti nevěnovala považujíc to

za věc nepstrno 1 Teprve když
bolest se stupfiovala a stávala ae

censtvo bylo v plné míře uspoko- -

eno Ochotníci byli hojně od
den ode dne povážlivěji! na radu měněni potleskem posluchačstva
avých rodičů odebrala ae k lékaři

Byla to nejspíše otrava krve a jak

a mnozí z herců často I při otevře-

né scéně dovedli svým výkonem
obecenstvo strhnout! k aplausulékaři prohlásili měla alečna nej-vyš- ší

čas Že pomoc! u nich hle-

dala Stačilo jen několik oka
- NeistarŠím proto také nej- -

K IIAYDEI1 BROS Omaha Neboblíbenějším hostincem v české
mžiků a nepatrná věc ta mohla
míti veliké následky Na ruce

podniknuta byla po dvakráte ope

['raze jeat bez odporu hoatinec

ízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlem na rohu u a William

race kterou úplným úspěchem ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tamprovedli dr Simánek a dr Pia-vet- z

Nyní nalézá se slečna již
mimo nebezpečí v domácím oie- -

četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře atarých známých I Chceme rodinnýřování Jsk jsme zvěděli ruka
pp Adama a Prokopa Kdo v ho- -

tmel Jich zastavil ae jednou tec
utěšené pokračuje k uzdravení

Přejeme slečně Kalinové která

pro avou milou a upřímnou pova
přijde podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'Štofu'anihu těší ae přátelství vžecb kdož

přijdou a ní do styku v brzké ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že

době uzdravení dokonalého
a čepu jest stále čerstvý řízný9

— Divadlamilovné obecenstvo Metzův ležák a co se týče likérů i
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

naSe bude míti v době nejbližií
pěknou příležitost stráviti večer v

ušlechtilé zábavě' Známý česko- -

obchod
j

Prodáváme jen nejlepší a nejčistfií vína kořalky a pálenky
Víme Že zkusíte-l- i nás zsjistíme ai váš obchod Abyste zku-

sili naše zboží nabízíme vám
t

OM McBrayor $300 galon
Při každém nákupu Green Trading Stampa v plné kupní

hodnotě

Objednávky telefonem ihned dodány

Cackley Bros
velkoobchodníci lihovinami

americký Dramatický Klub chystá
idný "šmejd ' nekoupí 33x4

— Elegaotně zeřízný a bohatěse předstoupiti před osle obecen-

stvo tentokráte a dílem literárně

cenným a sice se světoznámou ve

zásobený obchod doutníkářský
vlastní pan Václav Dušátko v č

selohrou od StroupeŽnického: a6a jižní 23 ul Na akladě má

u [os Nejepinskébo na 16 a

William ul 36x110

Tlio Woman'8 OuIId
919 New York Life Bldg Omaha

Neb potřebuje několik slušných
děvčat pro všeobecnou domácí

prácí Mzda od % do 6 týdoé
O bližlí podrobnosti hlaate ae aneb

piite: The Woman's Guíld 519

New York Liíe Uldg Omaha

Neb 13—

PÍUJME SE spolehlivá služka

jež ae vyzná ve vSeliké domácí

práci Hlaste se u lirodkey fis

1301 Douglae ul Omaha 37x2

ZTRÁT AI — Cestou ze Soko-

lovny k William na 13 ulici ztra-

til jsem min týdne 35 lístků oa

divadlo "Měsíček" Vstupenky

jsou číslovány a pf i divadle nebu

dou platný ježto jejich čísla jsou

mí známa Ctěný nálezce nechť

je odevzdá Leo Soukupovi č 518

jižní 13 ulice a obdrží odměnu

— Demokiatický centrální vý

bor aorganisoval se minuléhočtvrt-k- u

pro městskou kampaň a klade

ve avé vítězství veliké naděje

Organisačnf schůze odbývána byla

v Paxton hotelu a předsedou zvo

lea iklamačně W C Uullard Zá

rovcB přijata byla platforma která

dotýká se vlech běžných otázek

volebního boje Hlavně zaručuje
se obecenstvu v pádu zvolení de

mokratickýcb kandidáta osobní

svoboda v nejširším slova smyslu
v souhlase se zákonem Dále je

se v platformě vyděračnost

společností vodární plynární
elektrické pouliční dráhy a tele-

fonní a platforma končí prohláše-

ním že strana dem stojí co nej

úsilovněji pro obecní vlastnictví

— Minulého čtvrtku podal nej-vyl- lí

loud státu Nebraska své roz-

hodnutí v případu platnosti omaž

skébo "charteru pokud se týká
úřadu městského pokladníka Dle

usnesení toho pokladníkem města

Omany jest pokladoik okresní a

místo nemá dle toho právo úřad

městského pokladníka vydržovali
a tím způsobem tedy dosavadní

pokladník Heoniogt bude musit

úřad svůj sloiiti v ruce pokladní-
ka okresního Slcučeoím dvou

těchto úřadů přibude okr poklad-

níkovi Finkovi dvojnásobná páce
ježto sároveB bude i pokladníkem
Ikoloi rady omalské

— Ve čtvrtek oJpoledne setnřel

náhle v dřadivoí okresního
radnici Ntls Anderson

6i-Ut- ý stařec kterýl patrně mil
v úmyslu sapraviti tam své Jaol

Týl vysílen vystupováním po

sebodach do druhého poichodl
usednul po příchodu svém do úl

dováv na pohovku tam umíuloou
a v několika minutách ikona!

Manželka jeho {tkala o8 venku

'Pan Měsíček obchodník" která velký výběr pěkných dýmek špi-

ček importovaných tabatěrekve staré vlasti už od mnoha let
těší se zasloužené oblibě Ochot akož i velké zásoby tabáku kuřla- - Pošta jest naproti

nám
Náš telí iesl Don las 1148vého ŠBupavébo a Žvýkavéhoníci věnují provedení důkladnou

péčí a soudíce dle toho můžeme

se tčšiti na večer opravdu při- -
Doutníky jeho jsou k dostání v

každé solida místnosti tf JAKOST! JAKOSTIJAKOST!
emný Ačkoliv mnozí z účinku- - — Francia Vávra jsou saloníci
(cích rozeni jsou zde v Americe 'A numberone ' proto také vždy
přece dle lásky s jakou hru stu veliký je shon kdo na řízném

Schlitzovu moku si rád pochutnádují jsme oprávněni k naději Že

Krajané kteří do města buď za koupí neb jakoukoliv jinou zá~ Zprovedení bude dokonalé ten jen do hospody "u Sflupce"
ležitostí zavítáte neopomeOte navštívit starého známého— Dcera pí Palíkové známé zavítá a kdo rád štof má trochu

silnější ten "u Sflupce" vždy napracovnice v českých ženských

spolcích el Jiřina Palíkova jest de to nejlepší a doutníky jaké
J M FIXD JSL U S Saloontž delší dobu vážně nemocna kouří Mabomed v ráji Franci a

Vávra také tam maji a pakli něco

přijde tobě k chuti tu nalezneš
Doufáme že nemoc ta brzy obrátí
se k lepšímu a přejeme si od

srdce aby slečna ocitla ae v sm lecoa dobrého k zakousnutí a
V Č 1520 SDodsro Ml

Jest to v samém středu města půl bloku od pošty

črtká společnost atále pohromadě 7 —

braku mezi námi úplně uzdra
vena

ke všemu je tam atále vtip a

smích že by to byl pro každého
ořích kdo by v Omase při návště-

vě své nenavřtívil kumpány tax
veselé na rohu 13 a William uly

— Jako vždy tak I letos

p Frank Langpaul velkou
zásobu moderních vzorků nástěn

itaotaotooHotaotaotaolsotaotootootooiiného psplrů barev a olejů a jest
nyní připraven vlem vioroě po- - ( Let II any vtio obvili! vytlili Riloy Brothers CoU o4 ÚblmfnA ubftfla la Jenusloulttl
— l'o Jos Svoboda oelíbeoý VELKOOIICIIODNÍCI

český holič mající moderní la
děnou holírou vedle hostince

Froc'a a Vávry poiloulí kraja

W Malého
803 Hlckory ul Oitana

Jepl titiorn vtlov4nl barvvnt
tul velkou ikuienot ťulittravJui

tluíi) jin dltiilho Al)Un
véuuj tvUltui tí"rnut Irl l
Jrluv iUU4 - t% ilfoi
lfávt M)la fu'i Mb4 !)

] MUialU 8ltf

nům vsorol nrbcp holení vousů a Likéry adoutníky
Old Mllltary ltyo — IHítmoml H Hyu

N II Archer Ilourbon

Ul liriuiiii Nt OMAUA

stllliini vlisů věnuje vidy vtlkou

poioinoit Jossi ve svém oboru

it pravým mistrsm a dlouholetá

ihi ikuttoott jeit kalJému ntj- -

Mpllía odporučením j6im tisiosiaioaioatos)esiocioai)aioiosos


