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K U 4 M„ Krad Hlánia IVU Ho Ifttn Htr
Anum Turjmak M oř t itf Norák M

of U

jovníky za práva lidskosti v této
zemi a konečné vysvětlil jakým

mSsta Pfdlivá pozornost n vě
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Životu hudo zachován Kaymond

jest Žennt a ml rodinu v Ho Oma-x- o

Naději] nu uzdravení Ray-mond- rt

n vhuIc ncMplnila neboť ze-

mřel nedlouho po provedené ope-
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—Húhflzo dolcalu vSech hvoIm

domyslných Npolku joŽ za úČoleiri
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worth a Mhhoii Mcílrawem pře-

padena a zavlečena na prázdný
lot kde prý jí Hiiroveo tloukl tak
dlouho až Nepoddala zvířeckým
choutkám Jeho Ženatý chlípník
byl uvězněn

—Do obydlí pana Franku Vlč-

ka čífl 'JG1U faeknou ul zatoulal
ho minulý týden čáp a zanechal
mu pro radoNt ntatného klučinu

—Krajan A Hvoboda vyzvedl
hí povolení ku Mavbě dřevěného

obydlí č l'Jlíi jíž 15 ul jež bu-d- o

htáti ijil000
—1'atnáct mladých zubních lé-
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jmou žádány aby nchrizo řád-

né navštěvovaly
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okladnlť ťmoUlkariiíek ktnoťlka Marl
týdne kráčela po zahrádce nepo Na rjec stále čerstvý SchlitzAv 1'flbrl marlllka Aanažabkft vnltfnl atrii

líéku HorovNkcIio konali ho mela
dno 20 kvčtna tr odložena hýla

--- V mČHtě našem jnideino míli
o jednu uniovou prádelnu více

Wardlaw Laundry (Jo neHtávují-e- í

z mužfí vynikajících v kru-

zích uniových zadala k okresní

všimnuvši si ze cisternu tam hc All ňlttira nkof Uril Jotuřn ftlpu rfhnt
majntko Marl llolly IfrunMIiia foniMok
Maru l'chol ífyol Ukaf dr L Hroboda

mok zoaviuité likéry vleho dru
bu a oejlepií doutníky

za příčinou přcdnUky dra láky nalézající jest otevřenu Nešťast
nou náhodou klopýtla a padla na Tábor ItobwnU h 294S It N A 'a konat i no hudo v putek dno 8

června o 8 hod večer v Hokolov
Teplý zákusek v každou chvíli
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knpitíl obnáší 0000 a
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nč ÚčaHtciiNtví vňech delegátů
ortrr4 ty i aablti ktldou prvou nijdíll v
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Julia Votura pradadk luna
fiíkorktnlU)iířfi(li4i()kyn Darliora IIHdMk
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Wlř iok' 'o Um Marl IJrbinnb Niti Houih
II tř „uelfka Mkrlt ValkO bor
ku Anna Oanak frannlii ímltřaiV Anna lnul

'

nejléptí toho druhu
vlastní v České Čtvrti

de míli dalších vážných následků
v Hobotu odjioledno (' O Nelson

z č 1Í520 Hurdelto ul Nelson a přejeme milé krajance brzské 11
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lnlk uiarlálkr ranný Adiwok A ttun Hukli
rnlttiil tiraS Joal SUtjikal van koval litih
Autoul Kuten f

fieho krajana p Fr Bvobody klo-

boučníka Otto A Hvobodovi vy
stál ii Uennetovu obchodu nu líar
ney ul rozmlouvaje ho Nvým pří V F KUNCL— liž příští neděli dno 10 červznamenaní tím ze jmenován hyl rdp sokoi Trn e x

tělem u když tento ho vzdálil při Oůbfti tri tchti drakrit m(tiri4 kalii Una zahájenu bude zu přítomnosti
stoupil k Nelsonovi neznámý ja 1241 již 13 ul 1 aaútll a S pondéll v nitilul v alnl Mwtaorf

0loroínlach6aodl)írá ta I padali v HJnu
plukovním dodavatelem Wyo
minská Národní Milice h hod
noMtí kapitána ÍJratulujVniol

ký muž a vyzval j(j aby s ním
Vždy oeiCeratvtjlí zásoby masa

zástupců všech českých spolků a

muyoru J Duhluiauu sokolská věc-

ná výstavu a bazar nu kterém již

pftllatiiltotifti 1 nadíll ? dubna ťtrrtlud
Vládou arpou YMVt Srojtak %m Ho IV

mtatopradatirin Ani VaHák lliw Ho 13 Ml„
ti Vaf Joun iiilt)orádlia) UStdíttolk
jo rtrr IMIn II Si uokladulk Jomř

sel na jednu Nelson odepřel tuk
—Asi před 14 luy pořídil Í p

a uzenářské domácí zboží jen oej
lepSího druhu za ceny levníjší nežučinili a tu neznámý Hurovoe za

sadil mu do čelisti ránu a Mim
JHohaček z jižní 8 ulico pěkné

delší dobu héřo zájem celá naše
česká veřejnost Nikdo zajisté

J Najnplnakr fllm llokuunk n Krl Ktilkdekoliv jiodeho koni) a nový víisc Odhodlal ho prapcrnoniK iiouoar vp ar l Jlliarajej k zemi lo hrdiném činu dal
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totiž cxprcHHařit a doufá žo kra

janó v pádu potřeby naň ho obra súčastní se veselí které Hnažívý
ťodp HokolijTrrl i 1ván jsa vzchopivším ho Nelsonem bazarní výbor pro celý příští týli iNaiezneto jej na mohu na odbfví tvá aoboi Indnou mfiaiCnl a vlna

kaldou čtvrtou nndMl V alnl MetaovS 1'tnů- -
do vzdálcnoHti šesti Čtverců Hu- -

den uchystal Každý jíž těší hc10 ulicí blíže některého nádraží rovci však podařilo ho nníknouli
řeznický a uzenářský

vUttril

JovláStč krajurií z venkova když

tiHiavna Anna rirha ivio Moutb t)lh it„
iiiUtopfailacdk Rrnllla Moravtjc Ujainnli!
Anna Hvoiiek SHU Ho IVth rt dťutnln
Kuilll Ohlaboríd liVH) William Bt poklad-
nic Anna iirixlll IMO William Ht úmor

a nyní pátrá po něm policie Po
na ty dny kdy opět v upřímném
krajanském kruhu oddá ho úplné
zábavě a zapomene nu ty ntrastimarné honbě odebral ho Nelsonněm přijedou a mají rfizná zava

zadla budou Holidnč obMldiiženi F J Semin ""'"7 ir u ii- -

lí a Kunci Marv Doluji Alolal Jindra flCet
ul vbor Marl Valil AnDii Bvaílnavedlejší Neimuvná činnost ho

na policejní Htaníci kdež lékař
Waro Hhledal žo má přeraženou—Krajany iiaňo upozorňujeme

UáJ Marlha ř U W Cv č 13a 1 William ul

ZftMřto k nímu a iifoívždřte 10 o zna

kolskýcíi činiiovníkú jíž zvláště v

posledním času na přípravných
Čelist u pravého ucha tři zuby vd cravldaln ichAt vldw i nud All

niAalul v Mokoinvnl ťCiiamllia jtiinavyraženy a několik na vypadnutí monlto jnkONtl ibi? ktord líiíl so vfiuuopracích vyvinuli jo zárukou ž Krtn mi Ho aib Ht míttopludi Ilarbor
lliililAok IVia Ho Hlh Ht talomnlra frantvýtwínO novfistl MatMv liolnou ziíko- -Po lékařském ošetření odebral se

mí okreHiii výbor equalizační zahá-

jí zasedání hvó příští úterý dne
12 června a netrvá v tčto činnoNti

ni po 10 dní VHÍchni kdož ho

domnívají žc odhad jejích movi

nikdo nebude've Hvém očekávání rnlnk M07 Uo Ifttb It pokladnu Jooťa J- -bu fmliůho niain viclio druhu Btačí
Ion ladnou koupit a ziíkaznlk stanu 10zklamán Upozorňujeme naše o n'k I11WH H Mt„ vllkrnM řránink u

M firiaditj vulírnl ttrii V Kulit
Nelson do svého obydlí
—Vměsíci květnu narodilo se sldlfm odfiřrntoloin

becenstvo že čísla nu jednotlivé UbJodiiAvky možno M idřilltl telořo TralI'ttkAn Marie Obarvit J VavriCuktého i nemovitého majetku jet Omaze 157 dítek 8t chlapci a 73 výhry jsou v prodeji už poslední uajurj iHar ur tiuiortcninvr
děvčata Dva chlapci jsou čer týden Podejte kuzdy ruku štěstí

Vzorný a iMh iařÍ2njABSTKAKTYnňškovó a pouze jediný páreček
dvojčat zaznamenán v měsíci

a obsazujte dokud není pozdě

Přispějte všichni hřivnou' nu úpí

pekařsky obchodné osamostatnění útulku Českých
květnu

—'V Hobotu vo 4:'I0 hod od
—vnroTOVDja

spolků naši Kokolovnyv

přílií vyHoký a chtějí ho domáhat
Hiiížení okreHiiíeh daní musí Htíž-no-

kyou přednČHti eoualizacnímu

výboru pokud tento zaNedá Kra-

janům railou i pomocí přixpějo

vážený krajan pan F W

Handhauer jejž naleznou v úřa-

dovně okrcKiíího HHHCHora p Keo- -

— II K TliompHon z Council

VlMtol— Ve čtvrtek minulého týdně"

S -- M Sadler Rud J Kirchnoruspořádána byla v (JomeniuH ško

poledne vynesla porotu po poradě
pouze tři čtvrti hodiny trvající
rozsudek jímž Calvin Waln pro
účastenství své nu přepadení a

le nalézající se vo středu omažnké

české osady malá školní slavnost včía 1504 William ul ' V
KraUná 11 ň lni ilolifa kdvl nnfllwn uhI7th and Farnam ťattersoa Itlazavraždění konduktéru Kdward

při příležitosti zakončení školního odňali sob6 u Klrchnora Zboží lest
'

Fluryho dne 8 květnu odsouzen
Aidy čeratvó a chutné ZUný chléb
rohlíky koblihy a různá koMío co so
Uo Jakosti nelsou k "Litování" O

jest nu doživotí do káznice ]'ři
čtení rozsudku usmíval se Waln Zoptojte senafiu tohoto Hitu Tel 1884

ifízofl krajanb tMiradostně seznav žo unikl šibe

roku spojenu s pěkným pronru-niei- ii

Myly proneseny četné reci-

tace a řeč nu rozloučenou již pro-ne- sl

Mr Duvidson Mimo tohoto

promluvila sl Ilobert z Chicaga
Mezi účinkujícími nalézali so ná

vmt nuu j KiitcitNEHTi 11 in?h Ilulinjnici
— V neděli il červnu důstojně

český : : kovář Jos Vopálkasledující čeští žáci u žačky Lumír
oslavilu česká osada omažská pa-

mátku mrtvých na našem Ccskn-národuíi- u

hřbitově Záhy odno- -

liiuriH uemu vynaiez jen mim
velikou Heimaei Zvláštním tajným
proccKem inftžo udělali z uhelné-

ho prachu a výcvku uhlí dobré

jež výhřevností vyrovná se oby-čejuém- u

uhlí kiiHovému a pří tom

jcnt i také bezdýmné Ano vy-

nálezce tvrdí dokonce že mfižc

přeměniti uhlí dřevěné v uhlí

tvrdé V ChiťHKii ustavila h

Hpoleěnost na výrobu bezlýmního
uhlí n započne co nejdříve h jeho
výrobou načež bude prý přikro-
čeno ku Htuvbé podobných továren
j v jiných inčhteeh Soiuttátí tt

bude luíti též jednu

ŘEZNÍK A UZENAft
Bureš St Peránek V Duda U

Wobořil Josef a Karel Havlíček

Posledně jmenovaní přednesli zda
edno odehnily se jednotlivé spol '3T na S a "Wllliaxxi

nit v tánubt vidy nnJlPLili vfbSr Caratvtt
uiavliho druhu Jakoll vflnífťli vrob
k& umnirakych Kupia u nMin na akoulku

řile diietto na housleky a hloučky krajanů nu místo

posledního odpočinku nušieh dra
Sbor Boleslava č CO JÚDhých takže kolem třeli hodiny ujiirujaia vaa puuruu pnjaat ta n

Zbott so dovát! a mllleto al i objedodbývá čtvrtletní hvou hcIiůzí dne
nati teluíonem Tel i 19tiodpolední bylo již shromážděno

na sta účastníků nu hřbitově
v 2 1903 jilci 13 ulice v Omaze10 červnu ve 2 hod odpoledne v

mUtiiosti spolkové Každá člen- -Když jednotlivé splky vykonaly
vykonává dobro a lov 11 4 vlocbny
pnUo v obor kovdfaky ipadajtvi

ZvlitSinl iKHornoít vinulo ta koviUil
]mmM ct kraJanOm!

UOSBkMMM'1kyné jest povinna do této HeluW

ktml 'i% Ind utiuikojunl 10 ruří Witse (loslUVUl ielriloiuno imhIIiu
Nrjlaclnfjai lékárna ? mhih

Jett lékárnaha jí pokutě dle titauov

It Xr tT ICAlnl
Dra W n MillGiia

Fiaiitišku 1'apek

tajeumico
Tél Jed Sokol

český lékař t ranhojič
Úřadovna v Karbach bločku Číslo

odbývá mimořádnou ichůil u

Ttl Dooilai 6656 1 Dllllas 1729 NelciSI v místí!

The Wardrobe
oxportnl čistírna n bnrvlrna obloků

BIO Oo 13tíi Dt OmahR
LKO SOUKUP i Plijímámo laUiky
K K COHNWKLU ru' 40U 1 vtnkov

pokoio 303 —Tel i?6r
rva 13 a Jarkxun al r Uwaar

kdI Jeit I poila
Lékárnu I Htltu řidl kraUn graduova-f-

rlitroTnr Ukátuk iv (itkr
příčinou biUtiru dnes vo ilředu

Úfa tnJ hodiny Ql 11 d i a iM 3 do 8
8 lnul večeř V Sokolovilč NV

pfltiHiiili ťli lluvé HdléhajÍ pokutě lUatMa
X KulttHilisUlIvIjtl iKnrv tlach

dlo hUiiov
Obydli Jitutnip T'h 10 a ťvnter ul

Utuaha NU 18
léUřtkjřtU rtclplifl )ko i Jakol
eiuut a Uci viUo t ruiM l?UKiul Fibinger tajtflMIHimilMIMIIIHMMtMIIWtmHHIHMMHÍ[


