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anad by aa lidé byli umačkali
To jste měli vidět Jana Sedláka

kUrý brál úlohu stsrébo hospo-
dáře Hrál tak jakoby byl aku-tečo- S

nějaký "hospodář" a on ja

jenom "sedlák" Žofie Michallk
která hrála úlohu vdovy měla ve-

liké aoužení ae synem než jej
oženila Jan Horáček hrál pana
strážmistra a Jan Michalík jeho
vojáka ala v těch uniformách

WAHOO NKU

Ceskř iaf a ranhojič

Úfadovna v Šafránkově Dlocku

nad holírnou

Tcltíon Číslo ()7

1'oslouŽÍ v každé době 45tí
nemohl je nikdo ani punati S

Stazie Kostka byla do Vojtěcha
velice zamilována leč ten o tom
nechtěl ani alyBet třebaže to bylo
děvče jako růže Dyla lo pouze
aelka kdežto on chtěl tněiťanku
Konec konců byl viak přece rád

Dr P H Kuíora
Ccstt lékaf

ajjnhojlč-
-

ve Verdigro Neb

Jest hotov posloužit! krajanům
v kaŽdě době do okolí jede na
tavolání 39x1

—
11

i
že ji dostal Fr Michalík který
byl tím umíněným Ženichem jenž
chtěl jen měsťanku byl přece rád
na konec že doatal řádnou

POUZE TEN
bledí ki véu kdo
Ihned ho odhodlá

lOI'íllllll1llff
vyhloulxíiií

vyltáitl jionZItím

Dnini Dňstrolo

hospodyni Já mu to vždycky
říkal aby nechtěl děvče z města
Anton Sedlák který hrál pasáka
koní a Fr Hájek jenž představo-
val pastýře vyznamenali ae zna-

menitě ve svých úlohách Každé

Knaílnm xdnrina niojo
krámió HliiHlroVBiió run

niky hudebních jutulrojli
mu m tato hra velice zamlouvala Kinmiii plana ornny

řiiuUiLi'( tAnlritití linialii
nrnvď frmkd harnionlky koncortluy aj
NotnUlftl cnny
Vllirmlnl Imltinlitl V V ! nrintf H

0 Wynovó ivMoniiiných hudobnícú ua- -

a mnoho je těch kteří by chtěli

aby ae opakovala Též musíme
dát "kredit" Fr Kostkovi který
celé toto divadlo řídil a dobře ae

v tom vyznamenal On jeat her-ce-

profesionálním: přednesl nám

Novinky z Mililgan Neb

Máma to kráaoé počaií irovoa

jako 01 zakázku Vle pěkné roite
a i obilíčka vlude tam! radoit
Téi oali oovioáfí tulí a rovnři
I dopiiovaulé A tak ae mi zdá
fa jama jakai obroieni V novi-

nách jiou poučné Články a oaii

dopiiovatelé až na malou výjimku
téi ai ilutoě počínají a hledí aby

dopily jejich byly užitečnými a

nikoliv jen pouhými malícher
noalmi vejžmoly a pod Ptám ae

ÍÍ to ai záaluhař Kde ae vzala

ona náprava? Myilím fa na

chybím kdyl řeknu la utífienou
zrninu tu přivodil p Havlaiaten
jani tak mnohému rozcuchal uíeia-n- é

vlny
Chudák Matice Vylfiího Vzdělá

ní téi doatává za to lo chce ko-

nat! dobro Ale jak ae říká pán
líoli piíbo hlaau ncilyií neboť
viude kde není hloupého před-audk- u

tam je podpora vidy po-

hotově Jicm iknen Aádu Kábl

ZČIJJf a mohu ae cpravdu po-

chlubit! lo máme v64inu ba

aměla mohu říci vBecbuy Cleny

doati uvědomělé Hned od počát-

ku rilořfmí Matice

pravidelně příspěvek z lidové

pokladny Ačkoliv Uid nái Čítá

přej 100 Čleofl přece návrh na

udělení podpory v obnosu 3j oo
k onomu očeli jednohlasně byl

přijat Toť zajisté nejlepSí dokaž

důvěry v podnik ten
A ul ten národní kolek bude

na světě jsem jist žu nál český

Milligan bude mezi prvními kdot
ae budou hlásit! o zásilku a že

nati uvědomělí osadníci a chloubou
budou lepiti známky ty na své

dopisy
Jako každoročně tak i letos

oslavili jsme den zdobení brobň
Slavnosti zúčastnily ae české

apolky a Ikoloí dítky milliganské
Veřejné ěkoly Dyl to věru rozkol-

ný pohled na ty maličké jsk
ruku v ruce statně ai vykračovali
v průvodu ai na hřbitov kde pro
mluvil anglicky pan Votava

principál zdejší fikoly a pan
Smrha ml pronesl krátkou řeč v

jazyku českém
Národní kovář nái pan Frank

Tvrz obdrinl nový atroj na broule
ní ručních aekacích strojků lawu

mower Proto každý kdo mál

trojtk tupý přijď a Frank ti to

řádně nabrousí A

urojQ rlAtobnod

TOUÍM VITXK
m m Wahttb A„ Clilotgo II

uíctrí íiiii jirnfr a budo
V brxku t trújMiií nvélio

vyavoboscii
¥4také sólový výstup "Divadelní

Ivec'' který byl provázen bouři Cena 35c 'a 50cI
potlesku Na ukončeni programu iiiři loiiioi aa 21701

za skutečnou cenuzapěli nám A Sedák a Fr

vKottka dvojzpěv: "To je toho"

který také přivedl každého
smutní1 li o a plačícího d b!aíi6ho
amícbu Po divadle bvla při

WoodmeiímWorld

ČESKÉ TAíiOUY V OMAZE
A SOUTH OMAZE

X1M4 t irél 4i~
t a u a a m

PIVO

Sedlákově hudbě taoečni zábava

jež potrvala až do rána

('ranek Kostka nám slibuje že

sehrají jtttft jfdno divadlo do

podzimí ktrré bude o mnoho

skvostněji! než pohlední ježto
budou herci dohře nacvičeni Jen
ku předu Čechové podporujme
vftecbny dobré české úíele

Dopisovatel

OMAHA
— V nedíll odjoldn 'i uctú-m- é

iloNiul jiííěííiy vnikl oheň v

nábytkovou akladíSU v [ifitím po
nehodí obchodní budovy línydon
Jlrorf u dříve mí byl zpozorován
atojicnu by Id cel 4 budova vodou

km Nuiiiočintiío kropícího Ayntiiriiii

o kihiiočíiiiiMo kropícího Kyhloniu

17'ÍvoIiíií )uhU rychle no (IohUvíIÍ

dveřmi hlilcduli jEu voda dontula
xo až do prvního pochodí Vo

hkladíiU nuliromndíl mu z doutná-jícíu- h

vložek tabulovích otravný

Ilyu jiuiž po olflvřeul dvoří vyva-

lil mi ven a omlímíl 15 IiimíM a

jednoho policejního Uklihi jíž
iiiiiHídi byli x budovy vynoneni

Níkolík Kkuřň pracovalo neuna-

vuj aby přivedli Iíiiníčo k životu

ad mi jim koncřiT) podařilo po
nřkolíkiiliodíiiií nitnae flkoda

ohn'm HpuMohťfiA oIuiÍnÍ pouo uhI

s)lOO a to vňak Skoda na íno-bu- di

boží avlnřna vodou odlia-1I11J- 1

no na jftNt víak pinií

krylu 'pojiHlííním ObeJiod líny
deliftv vřen Jewt nu dobir

uifitoVt( ?

— V iiedéll V MíIIO hylin Veřcr

Mdukl wo dav Halu a Uhrů Pta-

jící nakolik Hct niufcu 1 žen na již
III til náNledkcm rvačky a MMhy
v hoHtiucl Miku ]iruukího v ť

121 I jíl M ul l)lo svřdectví

NÚéiHtnřnelr onob
t
povwful erlý

kraval z folii Že KruiiNki rieohtfl

pliMtitl J tulii Ha ni 1'olieto z ho-Klín-

a ziroveň odepřel jeho man-žvlfi- v

VMtup dovnitř Tiž NÍpřivo-Inl- A

pomocníky a když jeden z

ňieh vynizil okno vypálil llniiiHkl

t revolveru il ví riiiy nieliž jeď
lía zanAlila pí (Jorinovoii do leví

předpAžf TřivoliinÍ polida zalkla

původee vlrŽiionlJ a dopravila je
na policejní Maniri Hniiinkl ob

vínřn byl u ntřelby w urnyitleM

uranéní a propuňtéu později na za

rukii v obnoMij fflH)

— Ouialitt
'
mft přou jen nadějí

uliti no niiÍNtem průmynlovým

Odejití (joniuiercial Klub požÁdan

byl o podporu omiuI nižnými pod-nik- y

jež mi hodlají v Omazo usídlí-t- l
' Níkteiz nieh žídají o bomm

ávHitU víítíína projvila pouzo přň-M- Í

aby jím byl klub ní pomocím

1H vyberu a řubopw&iml vhodné

inÍMla ZAdoM--
l ty byly čteny

vo Nchftzl odbývaní předminulí
rtlí-r- a přikAzliny přÍKliiSuým vý-

borům -

1' ---Vo diul republikokiKlíího

kont(rNÍoiiiního výboru drtihí-h- o

dÍHtríktu oilbývaní vo Čtvr-

tek odpoledne bylo imnoHeno oď

bývatl s Jkonitreioiiílní konvenci

tipu 23 urpna vo 2 hod odpoledne
v WaNhiiUftou hallu DelťAtl z

Do uicla okreNit voleni budou při
předvolbňcli duo !J července kdy
voleni budou delegáti do konvenco

ulAtnl

--~V ponilolí byli jnmj mile pře-

kvapeni avňtívou paua Antona

TřÍNky Jak řnamo pan TřÍHka

Milénii wvoboduý xvňj stav v man-Želnk- ý

a r tó příčiny byl velice

vemd l'íí tí piíležitONti znuechal
nám bedničku tivých výtečných

cigár na nichž jNine wiamcnité

pucluitiinli Díky

— Klegiotné itfíconý bohatě

liohený obchod doutolkáfský
vUitut pio Václav Dulitko v £

1161 jiinl i) ul Na skladě má

vtlký výbir plkaých dýmek lpi-ř- ek

importovaných tabatlrek

Jikol 1 veUé láioby Ubáku kufU-véb- o

lnupav4Uo t Ivýkav4ho
Doutník jho )iou k doitloí v

kaldé aoliJni mUtnottl tl

fltontovo pivo nabylo
ijVyŇnl tllllllll lili

colfmkrt ni iíi ni vfMiavň r
Dr James W Novák

tenký mhnl lékař
Ihui nilvyMhl umíiil a kI u- -

M4 dfftilovfiii svou v pokoji fis 217 t
Knrbnch lllocku

nu 15 ul mcl Douglna a Farnnm

TKMflTON Doiigina 5077

tou řnCilulil v tiiim-mii- f
KlnpMl(4 V'lllVň V I Mílu"
rolm IHuh riMjvyiwíi umiiil

KlllUill tiiiidulll V 11'Wlfl-Clurko-

MU1I1114 ílnvíi
v l'orlliuid tiu ř iw A
to v Nouicfl n iitvylilfl&o
flAJŇIml )lvy CiiKlMINVKlIl

a kily rulioilovfcU iMitoia
IiuJkh uAmiojŇicli otlUirnl
U(l Žitiliifl Jlnrt plvoricilu-- A

lo tuk vyNokftlioMchvAliuif
rillo Híorrovo nivo liro
kvA Mlruvi M6JI0I1U budou
Uouift Dl

Slorz Orcwmg Co

OMAHA '

Vyléčen vyléčen trvale

Jak omatfiki občanka byla dokonal

HproAtóna choroby lodvin

Dr Geo F Simánek

W M a ranhojič

lij [(Til
v Cía 126a již 13 ul Omaha

fjfartnl hodiny i OH 8 do S odpi od
Otiai doTiBo vnfor-T- ul !l7Ud

UlUiUUl JÍ0II1M
Novinky z Bralnird Neb

ÚUdo vna v uodfijiodl McOairua ílldi{ lft
Ilodiro u — Dfmlnl tinilluv utni

"Storíovo pivo" prodávají vSkhnl

přední obchodníci Ncml-l- l Jo víií do

jdhte ul nám o ceny na pHmou dodavku Od V ao II bod do- u- 'i(tlufon IMD

KoatonoitoatoatoatoiíonoioitOHOitoiooiíOHO!oioiototoitoHoatoto

!£LMl£HořkéVíno
Píipravoné llo předplaft tohoto proalulího líkařo oilporučonií ode vRoch

ickamkych aulorlv v numocicn zuiuouu a vnltrnoati Toto výtoCnd lóřilvá

Třpíto-l- l bolením sád—

NÍHliidkcin rlutrub močových—

Jn koukol i v ťhorohou lodvin

Uzdnivtn o trvulo ussdmvtn

Donn 'a Kldney Pilin zpuHobujl trva-

lé vyUihiiú ' OtiiifcuiiA to doNvčdlíujl

do joilťti pHjmd toho:

Pani Juliím HelHtein' % U 8004 Klm

Ht Oniuhn Neb pnivíi "MÍMto uby

bt lioiu čímu md ocnnAiii ]oan' Kldnoy
1'IIIh H(t uniciinilo ono do KviUilo Na

jíiřo 1 8111 jhmIíiIu Jhoiii doHvřdfíout o

jich obdivuhodná W-iv- hodnota když

mé byly vyločily t choroby lodvin J cl
tuno mižovulit vo 7iůi)i boloHll v

a prudkých bolcHti na kfí mých

beder iioHiniruA krutých zdvihula li

jMciu tm'co UíVdw JcHt tomu nyul již
ttcdin list co jHom avulilu uby mBJ ímu-di-

DoiinV Kiducy 1111 byl uvuícj-nó- n

v ntiAich lulMtnfch novinách a joíto
bi hom ujdynuló doby tňto byla Jmm

jiroMt v ici ti jdiuakfl mám jďiroonň
lim vMhí ililvcni v tento lék a minii

lu HkutornoMt luit mohu doHvód-íil- l

MAj iiiunf užívat loan 'm Kiducy
1'ÍIIm h mluví o nich ioclivalni"

Neprodej ve víuch lckdrndch Cena
50 renta Kostr C'o„ Uufřlo
N Y vyhrudní Judnatulá pru Mp BUty

rmli)jto JiniSu) Doao' % ncbeMt
JtuíiU

V užíváno II v pravých dávkách mluo býtl užíváno co lék pM dliiboml žu- -víno
liiilltii oliných nemocích" nečinili K Jídlu noziuivnonll k vAuch

5 1'rodAviSno Jcnt v plných kvartových lahvích Žitdojte o toto víno Jo? Jest 2
W9Bř k (loHtauf ve vňucli lcpňlch coakých hontinclch

té 8 JUNO & CO MILWAUKK15 W1H Jodln! majltfijovó
£ Cortulícím jodnatolcm jeat pan 47--

Telefon 41)27J 257 FAUNÁM NT
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Dne 3 června byl odbýván po-

hřeb starého osadníka FUcka

jehož súčastnilo se' mnoho lidu

neboť každý jej dobře znal

Dne to t m bude se zde od-

bývat! slavnost položení základní-

ho kamene k novému na Bernu ko

stelu liude to jeden z nejpěk-oějSíc- h

kostelů v tomto státě- -

Dne 17 t m uspořádán rde
bude řádem čechomoravan č 68

Ztli} velký výlet Pěkný pro-gra-

jest pro ten den připraven
Při té příležitosti bude ao odbývat
alavnost odhalení praporu

Pan Anton Nckude ae náhle

rozstonal a musil býti poslán do

David City do nemocnice kdež

operován byl na zápal slepého
střeva

V neJěli dne 3 t m hráli nati
bosi Itali" a hochy z David

City pli kterém naSi byli o něco

napřed Nu tak to obyiejoě

bývá že nili jsou vždycky napřed
a nikdy posadu

Kolují pověsti že ade budeme
mil! v buku nový čeký tank
Nu toho jt pro zdcjW Čechy dost
velká potřeba

Poe 14 květoa aekráli nali
ochotnici kráioou hru pod ni
svém "Pravá láska vliiil" Aí-koli- v

toho dne prlclo ikoro oj
rána přece byla Národní sin ]os
Kostky vyplněna do posledního
mítttčka a kdyby bylo ntptlelo

ČCSKA MEMOCNICE vCrete Neb
IntlIrádokoiiHlA hKim4 tvtki nemocnici)

vh XuolKnyuh MUlncti l lijlmitji iittmiHHil
liíit viioiil vyltiiMtiluýuil iiDiiiuccml Alnv
JuNt 'jiitl fnu viim! nr liMifjilliii iroJI h kiiii-Ui- y

Inko Jiui thiktrli'k4 iriW puproky
iniiitliil v lli ritCul klrnjtt Um luirkým vitdu
Cli cm md NttiUM'iil Jmou iiinltoviiil fnkjuiliiiruvitilkiiil H ttiHituiiK in lim toho ni-- l

i!iiilni tíM r i I ihikuiiitlii UcAoka mtiittul
Nová krámit mluvu Tyiáyíni itriitt
lvftuvu tilnklřimnl
Kviáiiitl toriiiwt vf nulo tfvn tnm
ll ll UIUIH'I UUi'i ÍOlikK'11 IMVIllitlIltlIlU
iifii ix l irHi iirilťu fluiiku iuřvv uíi vii

U i l iiidlrinu K nimri lni Ktti uiiifti
ni li lak M koriiU Udili polinu v

Uiif oK (iMptH'tt leky )tJ I tr Hrniir m

fitivu)i iUji l' niili l iru ilolii
bik O iHidrlnMiil tl lii ua JuliUlwi

Prt tUH H hUTtl II CliKTk: NKU
—

ANTON LINNEMAN N

vUitul vkuině lařízený

Hostinec
t t 801 Mm li ? Omaze

Tel Hed 4H60

KrJu4 bod lAý vioruí ebluu-Ic- l

iVnlvf 111 jiivf ui Mřn 'iu J4kt
t Uwl iU)iMit v(ur kufU4uii
K4 (vltdiut chutní ilkuli vidy iu
rw u fiiva ujíimi a íiu
4 stí A IINNIÍMANN

Nu prodej
1

Doblf iirliný obchod ibolltu

(iilljfm prodá vt vtlkl Nikl

oiadl vi itNJu Nbraik) niílni
ptOv!t} chatrná idravl Adrtiujtti

}tit( bock Hon s
' Kiviaai Nb

Lee-Glass-Andro-
ssoii ílardvare Conio

— lindi4jl VwUw—

Taíwní vyrálvaá a takuvaal pUrkavé niiMnt — 1'taovtaý ck
trlonaý plook k aouv4 abvl tHwtf dlát kfeblkjf atUk(
shnil nujfkly tttvlaé iral 4bt-- j

npruvta aoaai

tsi ft Jtarat} Uwsft


