
no bylo zřízenci II P dráhy Chconio rodinný f ČGSKFCn spi
ŠICÍ ŠKOLA

Dejto dceruškám Hvým přiloží
tost aby ho naučily dobřo fiíli

Hporná Nlrany zaHtii)Ovány bylyi
prohnanými právníky a vynloch
nuto bylo mnoho Hvřdkň Po po Vsccbny ženy ví žo umění toto obchod !

Prodáváme jen nejlepsí a noj
Zt&d Omaha 8 144 ÚSPS nspo radí trvající dálo jedná hodiny

řádA ikvřlý plet v íobotu dno 20 vynenla íiřlcnná porota koronoro čistší vína kořalky a pálenky

jont užitečným a žo jest pravým
požehnáním zejméiui pro dívku

jež jest odkázánu Hama na noho

Vyučujeme Sítí střihu braní míry

4ří v ilni J V Kašpara Vitupné va rozHiidek Žo John Wally a An Víme ze zkusítedi u nás zajistí
2Do osoba Vvbor noitari ia nao na ÍJicNen byli iiNinrccni byvňo inn hí váň obchod Abyste zkusili- - ' —m

IIví o všollké obícntvenl 1 chut Nvrženi h káry do níž vrazil ná našo zboží mibízímo váma vůbec všemu čeho třeba k doko-

nalému ušití natít Přihlaslo H(né eakunky Všichni jiou irdcíni

Tábor NcbruHka í 4771 MWA

oU1)tí v4 iravli1(ilti4 icIiAk ktdloii urvou
tfitl atfndu 'nemír) tmm hodin řa
v Hokolovn Vullnt knninl lu ÍhIikii
nvoilri KiPMola liKnkér Jukn CliInltrArl
k!'irk OIim Hmrťiivuhy 1IUI In minim Hir
próvodftl V loUta vnUřnl itrůl Uulilo Jh
Irn vuiikrivnl ilril Anlon IIArU

Tábor NcbrtucAil Upn LIHU WOW
Oíllifv filii kuM první a třmi Ci vrirli v
mAilnl v HukiiloTn nn J 1H ul Konul Jun
rimplcliHl Nt iiilxiokiin Cl han HIiiiImiIh klurk
A V Hiivhk lUin Ho K to Oiimlui Nubr
ImnkwrK J Jamla prAvudMJoit Wolf

IMts Jun Hun £ 5 UjliH I'j ttibi
odbfrl uvi áruhf a l'ivrl ZUrrlak
liiAiilr-- l v V hoilln viťnr va ii(ov4 fiilntiiiatl
v HukolovnA Vdlicl Kanctlér louln llorlia
KK H Krnd HIHniK IHII 811 IAIIi Kir
Anion Turynok M oř K Jo Novík W

ol K

Til Jod Nokol f Oitmutt

' rváni 4t n Ulilsku
pilou $300

aneb dopišto si o poilrobnosti na
adroNHii! Morgan DreHsmukjiifí

kladní vlak Union Pacific dráhy
dlílo žo zřízenci nákladního via
ku byli nedbalými u vykonáván
Nvé povinnoNli a rovněž žo Hpoloě

— ZvláStní velký výprodej na
Williiim ni it Duviilň na wlUord Kchool 1:10 Paxtou Mik Omaha Při každém nákupu (Jrecn Tnu

Neb Mario Nejepinský řídivzorková vlnčnó Hjiodní prldlo noNt pouličních drah nepoužívala
lelka Tel Donu 507:1 jkiwH J'(1A vano tnulo trnto tý patřičná obezřoloHtJ při Htřožcn

iu{ HtunipH v plná kupní hodnotě
Zboží so dováží do všech částí

měnln Bedlivá pozornost se věPřenos majetků
ilcii ii poloviční Kcnu — linii

prAdlo zvlÍStň jiřknfi pro tlótl oi

téchto nebezpečných mÍHt nebo
křižovatek Porota doporučila zá-

roveň aby inČHtnkA rada přijala
Frank J Moriarty u manželka

10(! niilioru pro Ž(iimIo ol 15c na
nuje abjednávka telefonem

Telefon 'Itoiig 1H8
Frank Hájkovi a manželco lot 1 odbývá ivAprarldolnt mtifiac kaldou drulioii

Ntfitilu v iiiAlul Tofnr r iv tni#tii(mtl a'llioni a imiŽHkó ol 25 nalioru— rcNoliici jíž by vňechny železničn a nov 10 Klop lotu 2 block 11 "o mít Hl HUrotii v H(!hni(lrr taJomti'U
Hnil Kllilnvar UlITHo Illlli Ml ůiutiÁk OIJMuM6 pnnFodiy 4 o iwír — Žen korporace donuceny byly umÍNtiti První přídavek k Honili Oma JdIuii pokbtdnik K W iixrtul

akó živfitky krnjluimi triniovniió hlídače nebo vrátka na vScch kři Cacklev lln Hbor IIoIchIhtu ř f0 J" j
h pcnl lenil propU'liiiio po !)o do žovatkách ul io v obvodu moNta Paxtou Jíoal Mstati! (Jo JohcÍii odhývi RhBiu kafdou druliiiii r v mnuli!

klid iHolrn nlicM— 200 lwmUM ICunelovl loty () až 8 block 1 W ví a linu oilu'iilni v Nr KI11I Vynluull
UřniUiMlk Murlu II u WIIIImiii Hl
lfmUiHll(ii A 11 11 a KmlM liMO llínl U ul lim

— Pohřeb neSťaHtných občtí odbý
ván byl v pátek ráno Anna Oic'ii !!— KrfiMiio pra vň Kuknu W ThompKonfiv iřídavek $800 V( IkoolMliodníil lilioví ii ii tu I

iAiurNtk Kar l IjIií ur Iiilom FrMiLlUu
hka íinporloviinň žimimIíó niíkrřnl senová pohřbena byla na hřbitov Aufiolr IHM Mitrtliu Ht„ úfuMileo Marin l'řl- -

121 N KUIi St Onmliíi
Frank Novák a manželka Těl Jed

Sokol lot!) block 11 S 11 Hojí-
líunkA mih Murilm Hl uokluunlcii Annaky perlových korilň 7f! jiní Moly Hopiileher a John Wally na Toin& M Ho Jflir Hl

Hbor JiTÍzda Nové Vohj i 8(1 Jť l
koriitove nákrčníky po G —Vel Naproti poštěněmecký katolický hřbitov v So era' $1!GH
ký-výliř- Inirclictii vlněných 14 Omaž' John W Mc Donald Franku No

ÍIII1I4H I I II lilfck na U mfí zimní íiíy yard in Kdo v dobré zábavě v upřím

ohváivliiiliAio kalilou I nndftll v rnfmnt
i I101I oilp r Národní rrnilnnclku Murlu
l'áliík ilítttliliiii Mario Kiixitllliuliir uoklHil-nlu- tt

llarlmra llllilnk tsloiiiiibia Vilu llar-ť- á
HIM l'i))llitiu Ava

vákovi lot 'I block II H K

Hojíorn' $líiíi8
G tialioru — Zcimké - Niitínoví ném kroužku večer strávit! chceš

(joskýiikovriřneopomeň o gúčastniti Écstnftctó Tábor Mí rtu ííh 022 It N kJosef Hybíu a manželku Stanislavuxpodní wikriř zvláílň iidotiié ka

nýrama a dvřnia fadanii liedvuli pozvánkové zábavy Fodp Sokola Machálkovi lot 2OeorK'o' Hiib

South Omaha $700nýcli ňíiAr vypravený po !) —

lili vá wliííl první nodSlj v iiiSnlnl v Nár
Hl ni nit lil a WH lam ul yili 1ma
IhtIh Houkal yfoilHinlka Kuly Vlticlnivi4
DM M i IHh Hl iiiUt(ifii(JvJtiu loKufuHUmii
tntniiinku Kruntltka Hnu ku 11 1'IIU Ho tt Ht

Tyrš č I již uspořádá dne Gřijna
Nedejte Hobfi tlilo přiloží toHt UJÍll v líni J V Kašpara na již 13 ul! Philad(dphia Ml & Trust Co

oklailuloa lfratitlka Jíiik kunol fka MariaoiBude to zábava prvého řádu
"řlbyl marlálka Aona řalika vniťul Hrál

iiebiulctí! litovat
dolin a 11 A David

— J'ředrnitiul6 úterý iihí t 11 i

Alá Altnra vnnkor tttHUilvIti fetna vfhor—Dobře zařízený obchod vlantní
Johnu Konvalinovi hov VÍi '"tu
18 block rl Kouuto-u- v třetí

přídavek $1400
inajiilkii Maria Hnil l'ruiillMa Ťomáiltik
Murlu lichou Hio lókaf dr L HfolHiOa

' -- li"~lilJOSEF NEMEO
č 1316 Williara ul„

liod v noci událo ho na křižovatce (! 1) llutchiusoii a manzulka Tiíljor Jliilicnilii l 2ÍH5 H Jí A

Union Paoififi lraliy na jižní ]' II ného doNtaticto zboží dobrá a Johnu Krcpčíkovi yAp Víí lotu
mezi donou a liťuvcnworlli ni Uoek 11 Credit Fonciolovná o

"I

r ě'l!0:J jižní l'J ulice v Oinaze

vykornívd dohře luvnfl viděli ny
pritea v obor k ijiikIhJIci

Zvliífilní tioiirnon vCniilu id Iíov1ii(
oni Zu lilud iiHpokoJciil y riifí IJOtř

OMAHA

$1000MuŽHká obloky po 105 $750
liniznA ncRleMtl jež ní vyžAdalo v

idiot dva životy líW inotorUui

oillivá v4 tiliftia knXilá první pondAlt v
Hoknliivná tm Ho 13 Hlr VyoluuJilá přnd-ilky- iii

Juliu Votava pbMlitedka Anna
Ži?koVHk4iiiliil(ipf(1n()ilkyiií Ilarhora llllilnk
Ujmnnlra Anna :liliuiiiA 1 mi Hnuih H

Mtr pokltdnlitH Maria l)rliánk l)H Hoijih
1 Mlr„ kmcUfku Maria Válko vuor uiujiil-ki- l

Anna apuk Prunnl KraJIHek Anna A

inlk uiiirHAIky ťunny AdAinok Annu Hulch
vnllfnl M'il# JomIo Httďikal vunkovnl ilráf

Jobu C Iíavemoycr oxek JosefuH7ó $1250

Obleky pro chlapce h dlouhými
lionlienl ilraliy John Wallyho hy
dlícího v ť 2724 jíž 12 ul n 22

letí dívky Anny (Jíchciiovo t !
'(alhotami ír0 $000 $7r)0

Kučírkovi lot 5 block 5 Dii- -

pont Placo $750

— V sobotu minulého týdno rá
i! lilou lo Kuon

Obloky pro chlapce h krátkými Loiin & Buildiiitr ťodp Sokol Tjrí é 1líil l jíž f) ul Mimo to zraněno lalhotnmii)100íílr0i)lír $250 no vrátila ho ze ntará vlasti pí J idbrvi ará clifio dvakrát tudmitib kuťJi u
liylo jeňtň nřkolik omoIi H 1 nedíll a 8 uondůll v iiiflulcl vilnl Moltovf

Velký výběr Ntřovícú Hpodního Moučková z jíž 15 a William ul
OnliiroHnliicliAceodbvá le i noílOll r říjnu
pAllntnlicliBr0 1 nnuňll vdutmu a elvrtlatnlUideway konduktor pouliční

V'

saoclcition
pestéhovala sií z Meo MuíldiriK o

jich nových úřadoven

lirádla HWoaterH vlněných žaketň 'ani Moučková ve staré vlnstí
drahý povážliví NíijIioIiih Kurzaly

1 imidui urpriu rreur r iivoimii ziím ho iv
ml itnlifodcf-il- Ant VM k líiíW H 3 Hl(loboiikfi kufrů a tiiNok strávila tři měsíce a vrátila so do
-- t taj Ji lm (Ililntinrád m Ho 13 Htrtítulk

konale osvěžena Ve vlasti so pa nu jího-výcl- i roh 10 a Dodo ulmladý Myřan z č 1IJI8 jíž 12 ul

hU: Hacřiel (Hynu z h 2HHH Murt
lo- - - ' ar r+iD ro 11 ni yoKiaaniM joitnr

IWllllam 1t vťlior majotku
1 NujupliiHk film Kokutuk a Karol tlrWU

pnii"ri!Íník Jak IloinJar vp ur J Jindra
kácí vílchni Ktuřf i noví ijodílníci buní Moučková velíce líbilo tím Hpí-ň- o

žo tam má mnoho přátel a zná
til a ii Hahl t h hM již UX ul dou nrdcČiič vítáni Hixjlcíiioiit tato

rimniniK vin rtirun ruviaiirni ryniir A lilleho( Křižovatka na níž no no- -

O přízeň krajanft žádá
Jos Němec

— V pátek min týdno zemřel v

lomocnící nv JoNofa krajan Johoí

Airmnii ř 1171 jíž líi ulice

ícHinilý krajan byl již delňí dobu

platí 6 oroceut na vnfic úpury a olmta-rťiv- á

píiiřky iu domoviny na ničtiíčnlmých
Vi kvououu ki doiorca wm vaiaa

1'oilp Hokolky Tjrí MNiiadiié ilAtky— Nio vás tak ncouvěží jako )ůhiri ivá tchAia litdnou mímíní a imi

filcKtí mlAlo jMt " přeHiinoviicí
trať vedoucí od hlavních tratí U

1' drahý ilo velkoobchodního di

lao TI natlIiiKcr tHjnrnntk
W IOOMIS předu

ihMuu čtvrtou nodťll v ofiil MoUovfi l'fid
iMdkvná Anna 1'lťha 1(I0 tfoutb Kth t„

sklenka řízného Motzova ležáku

ZkiiHte to a zastavto ho y hostincinemocen a rovněž v nemocnící hv luUttjpCcdid-dk- Krnlllii Moravm: tabminlca
Anna Hvollik tm Ho Ittth Ht účet nicestriktu a ježto no jí zřídka pou Vzorný a Ih1Í mlimfíoHefa trávil delňí čiin V iiondělí Zrninu uuidiiiirKil IW4 wiinam Ht ooklad- -

ýívií tiení žádiuo na kondnklo- - aU:tt Anna Urodil 1AIU Wllllatu t Uoor- -

A VfMIidbýván byl pohřeb z čeNkáho
vyno Amin iu Tuiir ifíHjnbiiu Franii
lká Kuniil Mary OolajA Alulwlii Jirnlra rtfot

řídi pouliční dráhy aby před kři

žovalkoii tou hIozuIí n káry a po

p KAItDA SEMKHADA na rohu

13 a Dorcas ul Tam dostane ne

vám vždy vzorná obnluhy Chut-

ný zákrok na požádání Má též

velká zásoby těch ncjlepSích vín

pekařský obchod
vinul nl

ni vjuor mařit) vaaa a Anna vaf lna
atolického koHtola hv Václava na

(atolický hřbitov 'Bt Mary's v
II áJ Murllia i 1J W Cdívali ho neblíží-l- í ho některá

lotith Omazo Pohřební obřady odbva ivé pravldalná icli řízo vidy 4 nndAII
xtrany vlak A prává touto no

ítpatriioHtí zaviněno bylo neňtcNlí kořalek a importovaných likérů t iunii v DuftiiiifTiiQ jrnuanunn jinni
KrrJ) liHl Ho Kh Hl mUtoiřudi IlHrbom
tÍl2iLř 1(11 A II Utk utiirtilM ti'Rud J Kindinorykojial velp J Vránck Pozú-ítalý-

platí našo HoiiNtniHt
Když HciiHon kára jedoucí na m- -

a výtečných doutníků Tel:Iied
7536 48tf

ftHitk 1 107 Ho mih Ht poklHdiiico Jonnř i k

IIIIMIH 14 Ht vAltkynAM firánink
M Itráila vnllfnl li-- K KnlAr

V Hobotu min týdno podro- -ver a řízená uiotorákcui Wally
v lia 1504 William ul

Krajané uflní dobřo kdyí pcílvo ob- - venkovní utráž A Volníme výbor rniilulkuil no v St JoHcph nemocnici těž- -

Trula 1'nllkán Maria Uharváí J Vavfíío
Joitnají tohfí u Klrcliuorn Zboží lont

hájový 16t ar lir llolovtťhlnuríá operací krajan A U Fiala nyn
náničho krajana Franka Fialy z

wn a konduktorem Uídtfoway-en- i

dorazila na &iníntnoii křižovatku
vrazil do ní pojednou nákladní ♦Veřejní ťíu vzdání ! Afcdy fiorbtvo a euntnň Zltnv culíb

rohlíky koblihy a různá kolifco co c

ýto Jakou!! nelítou k "bftovAní " O

iMzofi kralanfl Mti
p45tř ltUI) J K1HC11NEU

tavenna Neb Obtížná operace'vlakr tlačený přcHimovacím puro iž podnikl Dr Jonas no zdařila
nt rojem U 1' dráhy a překotiv ji

panu Fialoví daří ho již o mim
SctkavSe ie při impořádaní

isábavy a tak přknni
cítíme iq povinnými vzditl

'íih stranu odsiintil ji na druhou
Ntrntiii ulice V tížo době co do

in lepe rťejeme milému araja-n- i

by v době brzká uzdravil so

ABSTRAKTYHpěla HoiiMou kára na křižovatku
okonale a mohl opětně vrátit! se

přijížděla od Hoveni jiná kára ří
lo Hvěho domova

VytlOTOVcMh -zená motoráketu N I LarHoucm

u konduktorem Oohhciii A pod
— Skvělý zástěrkový ples nspo-ád- á

v Hobotu dne 20 října v So- -

♦ vXem tím kdoí uáin jakémkoliv
5 způsobem k ídaru TÁhavy pTl-- J

apíll ardcCnť diky UpPímn

dík n4S hliivnS platí p M Vota-- 2

vovl za nacviíení pochodů na5f

Z dánuké čety p Svobodovi ssa

♦ jirodAvání vatiiprnek p K Kel- -

4 chovl za prudlvání pivních list

5 kiL p A iJSkovnkíiuu p Johnu

koly teto kury nalezu Htnrt tnoto
{olovně cilý Háj Martlm Č 10 W

S M Saillcrnik Wally a nIč Gienetiova již
jiři Nrážee vyhozeni byli na trať
po níž kára ta přijížděla V něko

Zábavu ta bude v každěm oble-zajímav-

Zejména upoor- -

iujenio na onen zástěrkový zá- - t7th aud ťnruam ťattTHtiu Klk
as Za nejlepsí zástěrku vypsá
ni jest cena a sice neuny zlaty

í Urbánkovi p Čapkovi p He- - J
2 kerle a výjfomoc na birein ja- - ♦

2 kol 1
p A Kořínkovi za obtará- -

5 ní hudby Sídoné díky platí "
? rovnčí vXoin kdož návAtvou
5 náa Kctllla k dobrému valcdka
íibuvv tiflsiHMl Jcití ttuluou m

rsteii I) znamouitou hudbu ja- -

Zcptcjt ci oa&u tobolo iMu lul tďiiož i vše jiná tuide dostatečné jmi-
-

tarnuo Pořádající výbor ira- -

uje neúnavně k dokonalému zda
N díky vletu!li Mlhavy a liepocliyliiueiuo

mu to v plná míře podaří
Jos Yopálka

ftEZNÍK A UZENAft

na S aWilllanv ul

Tábor tloliemla í 2'HS

Královicích liitiZtk

Omaha 17 xáft l'o

Ui James W Novák

toslý xulmí lékaf

Má rudovou avou v pokoji řla Ít7
Karhacb Illocku

ti a ti ul inuil toug!a a faioam
TKLKK)N 1)oukU5077

pozoriil!pl cl traJanlm!

Vstupná 2--
e Začátek v M hodin

večer

— V sobotu min týdno byli
niKM tlui tlrubilisme mile potěšeni návštěvou kra vfieiftiili vfruliJko I

ikoulkukUUli u uílio u

Jika okamžieíeh dostavilo ho na mí-

stu nehtÓHti nřkoiik lékařň Po

delším úsilí poilařilo no vytáhuouti
Zohavené nntVídy obou uešťaNt-nfk- ň

ze njmmIu káry a koromr

Prailey odvezl jo do niárnieo

J{ideway a Kurzaly dopraveni

lyli do nemoeiiieo hv Josefa kdež
ne jim dle oHledníeh zpráv dafi

již dobře Iezi cestujícími na ká-

ře jedoucí hiitěrem jižním nnlťul
ite krajan p Oldřich Jelen
klerk V Úřadovně méxUkťho kler-K- a

jeiil vyváxl x katastrofy beze

ki nehody Pii hioi-né- ueŇtí-tit- i

tom vyilu upCt un jevu áe

lráhv a korpraeo hotovy jsou

vylimati obémitva poslední
!♦ Vak lieťpeiiunt ji hu

pruniálo e otírají Kajiniavý byt

inkvet koroiurňv jtni trval cel-

e1 dv dny Hráhti [K P Miaidi

' UV llti VťikflU uM)'duut
14 lieilCHtl tuto lltt nlťitt po
Uliviuh druh tuto upi t itititlt ío

dokiUati le wU ivWhí íaviiuV

jana p Pd Kulhy Masou City a Ulťuoiii 4 le iudrul pHJilViHi U

Wh Pnu Kulhá navštěvuje v il ) )t)Ja mMitt
Tl

bull IU doVrllf

Bati tolťfotiemMnaře ťreiyhttm lékárnickou ňko- - íeznický a uzenářský
i' a jfik liáiui udělil uaie město

Vllllsti tu mu líbí

J SomlnVe středu minulého tvMuc

poutáni Iflt Hladkým poutem

NiJUt lnřJli l'karua v tní té

junt lékárna

Dra W M Millena
rak 11 Jarkou tt T Uwai

kdl jit t poil

lťkárnu I poltu K il krn graduova
a rtlutrovauy lkirtttk s ouar

Za nr)ptletlí JM pHprav vlkrU

tťkatiUjtU plt-ilpl- )ki I JkM
f tttotu a Utt vtvUvi t rtu i Wit

tirtOelskýtu p J li Steitfer Ula-

ný éeiký irm'irUta i Wiltiam ul

V ICíilul
iesky Ukař a ranhojli

Úlado na v Ktlbach Idocku říslo

CUlnt bodlnyt iMHU od 3 d 5

iibydli }ittt lp rH lit (Vwlf ul

ťU tul bixIlMli ItJUJttB

Omaha Nat 1%

ví i Jil William uU

k tiřtua a ři sMití muitia
lllrullí )kvl lliuil kit ui lvt f Iu4

vyi n Hvvu M4My ItiJixM u
In f rUv Im mat vlvtui dm ho M'l
v !nti kiiU i4k'nik Um i
itiílVM tlMttvKm
iU)inlu4ky mluotv'l K'lililvU(

slečtooi Alielkou P Snon dee- -

ro řiuiinélui krajana J Pyšného
Hl (Vdír lúipid Novoiiutn
hm i plnu nrden bUhopřťjem!


