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když lístky u pokladny divadelní 41společnosti — Výbor na osvřtlo
vání ulic doporučil městu nahraI OMAHAiiv zení 350 gaiiolínových lamp v

předměstích 93 velkými lampami

elektrickými — Soudcové a klcrci
— Do rodiny krajana E Sed

při volbách byli jmenováni -

zavčas si opatří Domy při kon-

certech Kubelíkových bývají vy-

prodány několik dní napřed a

proto učiní každý dobře kdo již
nyní místo si obstará Doufáme
ža co nejhojnějSÍ počet krajanů
našich bude svědky nových velí

kých triumfů Českého 1'sganioiho
který jefitě nilide nikoho po atrán

lá£ka 3325 jižní ii ul přinesla Dále dáno měmkému- - antoušaovi
vrána roztomilou holčičku

práyo zapotili svůj "obchoď ve
— Povoleni k sňatku vytvedli středu dne 2 května na což

msjctnfky psů upozorňujeme
i Josef KuCera z JJcnBon'ee sleč

Emmou Vomáikovou z Omahy
W U Drown a Ad C Nováko

co umělecké nezklamal Ceny
Na lože upoután rcumatismem

v:

Oznámoní úmrtí a díkůvzdání I

Zdrceni krutou ranou omidu jcnZ nďtpruMtifi v rodinu imSl liiulil
ozííniiiujemo vtcin přátelům a známem truchlivou zvčitt lo naSc milo-
vaná mutka jiuní

Třu tírJiiíL híípovii
zcinhlii v koholu dno 14 dubna YMt ve 2:15 liod odiwd & k vCf utfiiiti
(Ichinit Njiiinkii tni Čexko-Ni- í rodní hřbitov Hlořcna byla v pondělí 10
do bon vu i hodiny odxd Drahá ZcHiiulá nurodilu no íl llMtomdti 1850
r Kbclích okrn Nrimuk kraj jdzcITuk v Čechách a do zcinfl UHo při-
byla Ha uvhn munZcleiii přfd 25 roky

V hlubokém Minutku nuScni dožnuli jxmc tolika Šlcchťtních projcvfi
Moucltti a 1mky la iteváháme xpfmobcm tímto yKein veřejný dík vdítl
Jmenovitá vřelá díky Hboru Jloleulava C M JCl) a Jlájl Marthu í 10
W C kteréžto oba upolky plněni ooCtem ílcriů avcfi při pohřbu

byly KovníZ dík hoU Moudiiinln C 111 KUA za vyvlání
deputace Dílo ncIvřcleJSÍ dík nát řcňníku p AI KořUkovl za dojem-
ná ulova títčxhy v (foiiifl amutku 1 na hřbltovč Také dik za kvřtlnové
dary a vzpomínky JeX zanlalyi Hbor Ilolculava C (0JČl) Háj Martini
f 10 W C„ Hpolek VlíA BlK)ř Vhmtlttlava C 2'J JCU Hbor lívfzda
Nové Doby C HO JCl) Hbor OnmzHkych Hokolck ziiinCktnancl odflviií-li- o

oddálení iriny Jlayden Hroa dálo cl rodiny KKcnnnyerova
Jom Zelenech n pí JohIo Drozdu Kovnčž ncinuXeino opome-nou- tl

vzditl dík tťfm íllenVynfm Hboru llolenlavu které po fii nemoci
matku uuKl navKtČvovnli a ji

1 nán Její amrtl Jakémkoliv zpriHobeui

odloučen od práce a zábav Životavou a John K Mulloy z Fremont
toť osud tisíců Není možno vyae sl Lucii Vávrovou ze bchuylcr

m(t od 50c do $a 00 dle výbčru
— Řád Omaha č 144 ve spo-

jení a řádem odbý-
vá tuto sobotu večer v síni pJV
Kaípara soukromý zvaný večírek

jádtiti alovy jak výtečné jest užití— V poodčlí odpoledne zemřel
Dra Kiclitra světoznámého Ankerve ivém domově v t 1908 Dáven
Paio Exptllcru proti tímto úlraport ul James E lioyd svého

y

' :
--L

-

— Minulého čtvrtku skončen pám Pouze 25c a 50c xa láhevčasu guvernér státu Nebrasks
byl po dlouhém průtahu aoud býkterý úřadem tím povřřcn byl na

i1i IP T IjCfílulI valého mayora Gco I' Demise

proti nafiemu městu a sico bylo
český lékař a ranhojič

Úřadovna v Karbacli bločku Číslo

žalobci porotou přiřknuto odškod-
né v obnosu 15301 za poranění
které týž utržil při větrné bouři

dne 35 dubna 1902 kdy byl těž

demokratickém lístku roku 1890

Doyd má za sebou nejpestřcjŠl ka-

riéru politickou Do Omahy při
stahoval te již roku 1856 Jeho
kariéra politická započala až v r

1880 kdy "břiď' za radního ze

6 wardy a také zvítězil Kok na

to jmenován byl nadem lístku za

pokoje 303 --T- el tldt loii hiu mo hiiiiziu Koiicruc (UK vŇeiu jiz poiirini ho mui umIuíII auclio
akkoll v kruté této dobS nám vypomohli DuknZy VnSÍ hUUv na dlott- -

Úřadní hodioyi CM 11 do 1 a 01I 3 do 0 io utkví vo vtlnťcli mynlích iijúlclil
ce zraněn velikou návěstnf tabulí
nad spadnuvSÍ mezi 18 a 19 ul

Oliydlí Jlhoip roh 10 n (Junior ul

ulmlul hodiny! Oilpolodnu u vofiir

Omaha Neb 18

joshf mm Václav synovii
MAKUU JJARJORA AJVJVA dcery

Jan Příborský s liuilolf Kirchntr Frank Peíek zeťově
LUh Johánek t Marie liouíek snachy

Omaha Neb 26 dubna 1006

na Farnam Toto bylo již třetí

Dr James W Novák í

écNký zubní lékař
ťHVNÍ TřilDY

Adresář WiXtX spoiM4 úřadovnu tvou v pokoji čin 217 1 řeznic ý:: obchod
vbmtnt

imrimcii jiiocimi
na 15 ul r(!7l Dotighti a Ffttntim

TKM5F0N UougliiB 5077
í

FIIANK KUNCL

přelíčení tohoto soudu Prvý
soud skončil nedohodnutím sc

porotců při druhém přelíčení při-

řknuto bylo Demisovi £5 943 ze

kteréhožto rozsudku so město od-

volalo Teď snad kdy bude pla-

tit město skoro třikráte tak velkou
náhradu budou na Si Soloni spo-

kojení
—- Na zdejší poštu došly během

minulého týdne velké zásilky
osobních zpráv z nešťastného San
Francisca Dyly to veskrze zprá-

vy od těch kteří přežili děsnou
katastrofu a podávali o tom vědo-

most svým přátelům a známým v

našem městě Zprávy ty byly
vesměs psány tužkou a na všech

možných útržcích papíru a téměř

všechny z nich úplně bez obálky
a beze známky 1'oítovnl vládní
odbor dopravil jo tak úplně zdar

Jos Yopálka
Řezník a uzBNÁft

(i ii Plcrce ul

Vždy jen Čerstvé zboží
obsluha a dobrá váha— Uze-nářu- ké

výrobky specialita m
na B a "Wllllam ul
uiá T iob4 vidy nnJIcuíi vfbřr tnrityét

ťfZboll možno těž objednalitl kA iiin4llích Kuptn u nrtio nit kkoufku
k ujllťujome váií Iv podruh! přijdete mi St telefonem Zavolejte tel 350a14
Zlioído dov&M a m fi f oto si jo oMod

nati tuluronetn Tel i 2£íivol
Chcoitio ™}}mi řeznický a uzenářský

nayora a zvítězil nad svým sou-

peřem I S Ilascallcm Na to

zastával btbcm času různé funkce

při straně dem v Icgislatuře nár
konvencích až konečně roku 1890

zvolen byl guvernérem státu Neb

J E Hoyd postonával již přes
rok a choroba zhoršila se tak že

v lednu odcestoval do Texasu

hledaje úlevy avfiak marně Asi

před 3 týdny vrátil so do Omahy
scházel vAČihledě až konečně

smrt nadešla
— Tábor Ncbrasská Lípa čís

183 WOW odbývati bude skvost-

ný májový plea v sobotu dne 19
května '06 v Sokolovně Ku plesu
tomu činí pořádající výbor přípra-

vy a soudě dle nich bude dřevař-

ský "májový" jednou z nejlepších
společenských zábav Zaopatřete
si vstupenky zavčas než bude o

ně zle O pohodlí vážených hosta
bude dobře postaráno
— Známý mladý a podnikavý

krajan pan Leo Soukup kterýž

vynikl neobyčejně ve hlavní roli

divadla minulé neděle pořádaného

vyniká zrovna tak a ieStě i lépe ve

svém obchodním povolání jakožto
expertní a vytříbený Čistič a barvíř

obleků vfieho druhu ZvláStní po-

zornost věnována jest v závodu

jeho který nachází se v Čís 518

již 13 ul čistění věcí hedváb

ných a jakkoli jemných Zavolejte

jej telefonem Douglas 1729 a on

s největfií ochotou vám poslouží v

každém ohledu Spolehlivěji! a

lacioějSI práce nenaleznete v celém
městě

— V pondělí uspofJdil vSe-obec- oě

známý učitel a virtuos na

piano p Gahm koncert na rozlou-

čenou před svým odjezdem do

ma obchod ! VIAMtUJ I % ě

1
— Minulého úterka přišel ku

F1 J SerjciinProdáváme jen nejlepií a ocj

Íiut5l vína kořalky a pálenky Ví

smrtelnému zranění v Železničních
ohradách dráhy U F přesunovaČ
Ed J Croft když při odpínánl me že zkusítc-l- i u nástzajistfme ci

váš obchoď Abyste zkusili na&ojedné káry od vlaku dostala se mu

noha do vybýbky mezi dvěma

v č 1331 William ul

ZnilíU) k nfiinii n přeavCdto ioozda
nic nit (3 JnkOHti zboXí které tí&l iu viudo
vfiffuá povčHtl Ma vždy holnou zrtito-b- u

řurtvélio iiiinoi víuho druliti Htafí
Jen Jednou koupil a zákazník stana ta
tbtlyni odliÍTHlolom

Objednávky možno též ulíílltl lolcfo-ne-

Jtoil mi

tTfllllC5H Huhlá

tratěmi a on v bezmocném tomto

Ir

t
i

f '

!

zboží nabízíme vám

WhlNku on nn
galou OuiUU
Při každém nákupu Grcen Trad- -

postavení byl přejet a obě nohy

Tábor NebraMka £ 4771 MVYA

odbrá tvi prkTlil(iln4oh5ikil(liiu prvou
troll ktrndu v mlklcl v mni hodlo !

t Hiikolovn Veltul kiirmul Jun Zulku
n4voilíi KřrloliOlH bankéř John (lilnljorlkťirk Olm Hmrkovik lllll liumliilnn Hlr i

prtntáíi V l)oin vnitrní atrál gudlo J
bm vonknvniilrM Antoa HArU

Táhor NehraNNká Lípa i 183 WOW

ortlivA ichftxa UnMf první a tfnll ttvrlik v
Hokolorrií nu J 11 ul Koimuj Jun 1

I'oii1i:IihI iiIhí)1(oii (IUiíh HIibIiiHii klwrk
A V N(vk im Ho II Ht Oirmla Nubr
bunkor V i Janda prSvodfll Jim Wolf

Lože Jan Hus ř 5 Itytífl ťytlila
oflbfv uvé irliAKa druh aítrrtítvftsk ♦
inMel v dodln voCor v tpolkovlinUtnoktl
v Hokolovnft Velicí Kancléř IouU llnrk
K li Krd Hláiiin IDU Ho IMh Hr„
A11M1 Turyuuk M oř F Jo Novák M

ol IC

T£l Jed Hokol r Omaha
Odtivá kvíprkvldolna lotiAzs kk1ou druhou
iNxln v tfiAuloI vuíor vo tri mlktrioktl MM

Ho lat h St kUronU V Hchrmldor tnliuniiik
KudFIbtnirer U7Ho IHlh Ht díotnU 01(1
Jelon puk Ud nik K W llartol

Hbor liolovlara ř 00 JÍ J

odhv irIiAio kktdou druhou rnddll v xhMo
v b hod odpolodnn v NAr Hlnl Vvm1ou7UA
prndiiiilka Murlo JUifiin U a Wllllum Hl
přfdwnlku Amin Krojet 18M jlltiil la ullcn
riAruAMtkik Kur HlilKur tujum lfmnilHku '

Čapek Kin Mkrtlm Ht ACotnUm Murlfl
IHili & Muriha Ht pokliulnlco Anun

Tomift HW Ho Iflih Bt„ Hoiiorkyri4 Annu
Mirankk vbor uiujotku FruntlUkH ťolnk
Murle HiiJli)fH Anna Hntrupa náhrndnlua
Marin ttcmilk do lálotiilbo fondu AnriiiJu-no- k

Ikolal vfimr Joofn Julon Jom fa Imiic
iihiiI do vfllkovboru Anna Krnel Mario
UajUira Katořlna liunak Murlo llofun tfioť
ni vbor Vlucl fiormAk Mariu lUvliCtik a
Pruiitlíka čupek

Hbor llrčzda Nové Dobj t 80 JČI)
Odl)válv4chftio kuMou S nndAII v mAil v
I hod odp v Národní 1Í11I ITodnodka Mariu
V&UM úfetnlue Mariu KriKellhalur poklad-nlu- e

llarbora IUdok tajomnloe Vllfi llar-
tol MIH foplotou Ave

Tábor Mjrta Un 922 li Pí A

odbívá kchAzI první nodflll v rnSulrl v NAr
Hlníuaii h WH lam ul Vydouílli pfnd
Marin Houkal předxwlka Kaly Vulnchovuki
17M Ho Viti Hl„ mlHUipNidHOdka JonoraHlátna
tajimmlce KrantUka Hon kup 1810 Ho IU Ht
okladulco FrantlUka l'eok kanoi fka Mario

Přibyl rnarUlka Annažubka vnlttul ktrift
AU! Hltora venkov itrá Jo(f a ftlpa víbor
majiitku Mario lloliy KrantlAku TornAlok
Marie 1'Achotu Bpol lék&F dr L Hvoboda

Tábor It di nula i 20U II Pí A

odbývá vé kohAte kuíilou prvou notlňK v
Hokolovnfi mu Ho II Hlr Vjrxlouřllí nteil-udkyii- &

Julia Votava pfododka Anna
ŽiUknvHkinilkUipFndkodkynA llarbora IIIIUk
tajeiunli-- Anna Chloborad ml Houtb )H
Hlr pokladními Maria UrbAiwk imw Houili
1H Htr kktmldrk Maria Válko výbor iiiajoť
ku Anna flanek Francia Krajíček Anna 8e
mlk imuJálky Kutiny Adámek Anna Kutch
vtililui klráí Joulu vunkovul ktrAA

jakož i pravá ruka skorém ujety
Uyl dopraven do nemocnice kdež

diuK Stamps v plné kupní hodnotě
Zboží se dováži do vsech částí

zranění svému podlehl min středu
z rána Croft bydlil v č 1235 již

:: kovářČeský
měíita Bedlivá pozomost se vě

nuje objednávkám telefonem

Telefon J)oug 1118

16 ulice a byl mnohým z našich

krajanů znám

— Ve Btředu min týdne poslán
r 1

byl do Elitního vězení v Lincoln
VVi'l Dartee Černoch usvědčený
ze zavraždění Henry Urowna o Ku 'iCackley
čemž svým časem zprávu jsme
přinesli Dostal 30 roků káznice

při těžké práci Rovněž tolik obVÍ
velkoobchodníci lihu vlnami

Vií X ltitliSt Omaha
Naproti poště

v £ 1903 jižcí 13 ulice v Omaze

vykonává dobřo a levnfl vBochny
práce v obor kovářský ipadajíci

Zvláítnt pozornoHt vínujo to kování
kont Za plné uspokojení so ručí UOtf

držel John Doyle který zabil v

únoru svčho soudruha v práci
Johna Doyleli taoliofcotaOMOfcotaolaofcotaokokoit

o
Česká poStao uhccto-j- i noy vuío onyuii vyiiiizo ar

s 'i
- s'

W Malého
'I

O K802 lllckory ul $ Omaha

Houchotlny
nntlima kaňul
a vu&keré pile- -

nl choroby
Jsou vyléčitel-

ný
AlnianovNkélio

Ilíczolior- -

dkym Tkém

1 ( ech
TiMÍee atíže-nýc- h

pllcaími
nemocemi byli
vyliVenl tímto
bylinným

který pro

Au lontu Kuíouy

Německa Koncert při němž

spoluúíinkovali houslista Hans
Albert a pí Gahmová vydařil se

skvěle Obecenstvo vypisující
téměř do posledního místa pro-

storné Uoydovo divadlo nešetřilo
uznáním a hojnými kvčtiaovými

dary dalo na jevo že p Gahm bl
každému umělcem velice sympati-

ckým

— Jak již minule oznámeno

bylo odbývali bude tuto sobotu

již dne 5 května slovutoý český
mistr houslí Jan Kubelíkkonceri
v Uoydově divadle Krajané kteři

mají smyti pro pravé umčoí a

ideální přednes hudební kteří chtl

býti svědky KubeKkovy hry která

srdce i duli posluchače jakoby
kouzleni jímá a je v lepil ideální
ovadu&l uchvacuje dobře učiní

ťodp Hokol Tjrl í 1

~
g

o Joiiž v cdioru vylt!iován( n Imrvonl
51 mil vvlkou zkUKouoMt 1'olHlrovánl o
2 ipullHli) pian u diuhcko nábytku V

o vrnujo tvliUtnl ii)ZornoBt lont to g
M Jelio Dpttclttlitou - Za vunkoroti o

2 přítel nujlípo ruM řwtiiá a vdlcu Jť

o locbviilitíl odporučeni (UlvfA(tlt S

H luhu sákaznikA U3tf "
o ar

KO000OBtOI0COltOtOStO

— Sbírka pro nešťastníky v

San Franciscu která zahájena
byla ihned po dojití osudné zprávy
dostoupila min týdne výšky
$20 ooo za níž nakoupeno bylo
přes 25 velkých Železničních kar

pokrmů šatstva a jiných nutností
Sbírka uspořádaoá ve všech

obecných Školách města Omahy
mezi žactvem vyncBla k ú!eli
totiu 1723 94 Kromě toho sko-lektová-

bylo mezi mládeží tou

půl druhé káry potravin a Šatstva

— V zajedání městské naší

rady v úterý min týdne položena
byla opět na stůl ordinance Žáda-

jící za udělení práva k provozová
ol obchodu neodvhlé tckíonnl

odbyvi kvl kobAie dvakrlt inínfn kaldou
luodflllkl pondiltv luékicl v linl MuliovA
Ottlorofidkch&ieudblvá ee I nodAII v fijnu
pMIntiiUcbtiie 1 nedíll v dubnu k Čtvrtletní
lilnu a trůnu ťforikuda Krmk HvoJtk

fl

i
Viď Ho II) it ndktoprmt JlM 1'H'lik IUIU Ho K

Ht lJ John i iiluuorkd I Jíisi ho u ntootiiik
Jut HiM-a- Um So II Ht pokladník V V

voJl nepřekonatelnou Wlvont byl po
ctřn iicJvytMnil Tvínainenáiiíml v libné Kunul nu o ia eir vjuor uiajetku auk

Awrplo ftlmon Kokukek Joa Nflmeo praiio
fiiiW Hnit Houdar V#u ítf Jo( JliMlr

rurui viuni iioreneii iomiyna a
ltiUyeliu Hkbul pro Omnhu mí polino

nálulk Ant Vaiik vp n4ř M Votavachvalné známý lékárník H A Heránek
roh I" a WÍIIIhih ul Omaha Kr Hvobudarriornl vlHr Aul Vaíluk k

doiorce ww vaikk
Ikařikým predpltom vcuovátia ob- -

1'odp Xokulky Tjrl í 1ivbUtul Hizurii(nt
odbf vi kvé eok&te leduou mlkirul a klcw
kaldou ctvrUiu lipdMl v ul Mtovl 'td
tUiil Anna 1'lťha ImiU Houtk mh Hti i1 j1"-

-

Dr C llosowator
ČliSKÝ LÉKAfttel Mlas 6656 1 Dillla 1729 NclepSI v misií! i

mmm um
ui Jit airofi rtiíttta vUvtoi krJnl

Orutří TiTuiicslovó
ftth H44jUt íj A

ítojviltt áoby ihu vleho druhu

uteuek iUiub lunvk a vaboo vloho oo

viJior touloi(d4
Ceny Icvncjií ncl kdckollr Jinde

Josofa Šlogrová

porodni :: "ba"ba
ř ydlí i6- -

v ř 1134 jilul 14 ul Omaha

nilalouřrtUraka Kiitllle U'imwl latattitiU'
Anna Hojik 1íxJ k Ixtk Hl tatitue
kuillle ťMr4 IW4 WilHam kt poklad-i- c

Aaaa Hrdlil IMJ Wliiuu m dosov
ku Aaua Valk vfbor inajvtkii
ke K uaol Marv ivdoji Aloli Jindra ííet
ni v}Uf Marie VkUk a Ahu křtu

HÁJ Mkithk # 1J) Y i

-

Ořaiovni: in MBcc BullJIm"The Wardrobe
oxportnt čistírna n borvlrmi obloků

G31Q Co lOtii Ot Omaha

iMtbfk ttk uravldulal Mm vily i bíIIIiM II da II híI

Mkiitaal u"
V 4411 4 II d U4HI pttH VI til Pa f ílí

K I Ht aiktaJim JuÍ4 Ja
Tri 1 lOl-- Trl f hta IflT u'iiil 11 k k niMiO SUUKUP 1 Přijímám taktiky 1

' III I i W
fi 11 15 COUNWIXL a venkova401Í Ivrw! iliki Marie ťharvlt J V'v

ajui ni i't iiwninni


