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i ♦1171 ii n fiik celku dařilo so jim dobře O vý-

sledku však nemůžeme podali

určitou zprávu neboť milodary
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"
roKitoK zArADU

I Unlnn Depot Tofiln Btutlnn

) Iv Murtaová a fmni don !

llidiovA lijíel vesměs v Oma"
dálo 'Jl' vinici 11 utuěky a 2 pra
Vltlll'1

PftRKVAPENKA

V útulné residenci inntifccln l''r

Iliisknliivýi h v cis 'Jilil'i již VI

nl konala se včera večer malá í

eo nlo za to líni srdoěnřjší rodin

km sin vnos) Nu tento den připa

dly Inlíž narozeniny paní líosko

lově a za tou příčinou dostavily

se ku pozvání hI Kleaimr Kosko

lové rodiny liejbližslcll sousedu

aby oslnveiikynl projevily svá

blahopřání Paní líoskotnvá ne

měla ani tušení o chystaném "pře

pádu" takže "překvapení" n-

ijak náleží vydařilo Přichystané

občerstvení šlo dobro "lul odbyt "

a večer uplynul v přátelském ho-

voru "jako vodu" Přítomni by-

li: Pan u paní Frank líoskotovi

pan a pí Joe Kuželoví pí Jiimow

llaliizová pí Mad Kclečavová

pí lirižciui Práeheiislui sl Hožo

na !i'iialová sl Kleními' Woskolo

vá Marie Práeheiiská liřina

Kiiniílii a Kliškn Haluzo

vy Mařenku Kuželová Frank

Koskot JarotiM lliduz 11 Karlík

Kužela

OMAHA NFB
hly sbíraný do uzavřených kra-

bic které večer odevzdány byly

prostřednictvím Drn llolovlchino--

'příslušnému výboru jenž vý
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Cejiiara no ibtkonéily tuidoNla pro
shot' tlfileitá a ťadiislliá ebvilo

ledeiiácl liov'eh řleiiň blo při

jato do eírkve V případném

proslovu nový tu elonfiin blo Ire'
ně připomenulo že jo' naňe sna

lni nbyehoui kráéeli v "lépojíeh

naí nékdy slavné (''eskobnitrské

Jednoty Zpravodaj

Dr Manninp poděko-
val se z úřadu jako

zdravotní komisař

Městský zdravotní koniiiař dr
Iv R Miiiiníiiiř ve nt ředit' ráno

koiuÍHiiíi liinifenivi hvojí re

sÍkiiiioí jež byla přijala a v plať
Most vejde dueni 1 ěervuil 1!M')

IvomÍHiiř l{iner ředitel polieoj
nílio 11 zdravotního odboru bodl i

1111 uprázilnéiié iiiíhIo doponiéit a

iiManovil podpltikovníka
! I1'

KdwardMo velitele sanitaéníbo od

horu v Camp MilN N V dřtvéj
Sího zdravot nílio koiniHiiře v Pil ti

hiirtfhu a svého óiimii výponioené
ho zdravotního koinlxiiřo v New

Vorku

Potvrzení iiHtaiiovení podpln-kovtiík-

KdwardNo jest patrné ji

stým ježto vflfihia komisařfi svo

lila upustit od předmidku který

až poHinl zavládni proti zaměsl

tiútií iieobyvalelc města do důle

žilého městského úřiidii

' I)r ManuiiiK z úřadu svého po

děkoval se na zaklíní toho h se

ehee věnovat soiikroméniit provo
zování prakoo
Pude li di Ivlwards ustanoven

jeho služné bude olmáňet nejméní

fi(HK roérié Dr Maniiintf do

stával MIM) od města a ii2(Whi

od Řkolního distriktu

(r V rod i in p A X)vi'i("kfiV(" liy

jilm otee l (
' Pallorsotui f- - do-dnn-

nebyla a následkem toho u

činila slcčtia v Praze jen králkou

zastávku načež jela dále do Pa-

říže a odtud vydala se do Ameri-

ky — Má přijeti dno LN května

do New Yorku a má se za to že

iidcliéřc se opět do Sibiře lihy Ml

stoupila lani opět úřad oSelio

vnlclky

BEDNY K ZÁSILCE DO ČECH

hnilo míli pnu llroniek on 1i n

Wíllinm nl ve sl ředil lUndou

sláli každá ty2X inimo pobili
Ve člvrlck nejdéle v pálek rá-

no musí být i bedny buď poslány

jednotlivci expressem aneb dodá

liydo prázdného obchodu vedle

dlfrí v v II K) (!iii l'i'lil ulíi'c in

hontil w knil' ziinnulcli nclioi' v

potlilřlí V í) liodill VCrci liji j''- -

uílio knihu tift ít rwi nou mnrtí vy
ViVrtfin ini1ni'nn' ťilnt lriiíiin linu

Antiiiiín VhvmVIí Xiiiinlil m

Zvláštní volby
budou 24 června

nebo 1 července

Vydání hondú v obnosu i)í:III()i

01)0 na vydláždění cest v okresu

Doiilas bude poplaluíkfím při-i-

loženo ke schválení vo zvláštních

volbáeh buď 21 červili) nebo už

I července

Okresní komisaři sejdou se

příští úterý za příčinou stanoví'

uf íirčitcho dno Pakli volební

komiiuiř llarley (I Moorhend

hudo moci volební místa zinkat v

Pasa pro dřívější datum volby

buduilami dog 21 června prohlá-

šeny jinak nlo by so až dno 1

íiorvoiiře koulily -

Klinr okresních komisaří'1 ln
tmi v pálek zvláštní yebřizi vi

které byla kotnisařfím doručena

petice nesoucí Jména muŽfi kto
í zaplatí výlohy s volbou pakli
vydání Jmndú nebudu poplatníky
1 # v

př'tl filt Idy v NaliiiiňiiiiTli okn--

l ! ! miivwinifii nu ni mu - n t i " i'ii
Af--i H llllllll'lkoi II llílklllll! ll'l

' Amerik v Osud vmhU um ihmhi

ArYil nly innlil ho uvrtil fiidiiiuii

7ÍIJ v klidu n HiMiknjcMrtMli 1'íin

Paní Adolf Kapková
se vážně zranila

Pniií Ad! Kapková manželka p

Adolfa Knpkn majitele pekařské

ho obchodu na Pl 11 Center lili

cích odvedla vo ětvrlek ráno své

írtvíook so přod : loty víímm mi

té í I í I t 4 r

iicnirtiii ii imi to iiniiy nyi loinor n

Bfavióiu tipouláii tm hVko nSflřn

ho 7 Jetého synáčku Antonínu doVit ti jun pořlivo vóriinu olinlí

lepí

Každý musí míli pohotově pro

p Mika podrobný neznám obiahu
kaiídó bodný nehni' so musí nu

zvláštní průvodní lisl napsali
Zlmžl krabicové hotové k tomu-

to nui na luco pan llroiiieh

na Hi a William ul

To ko jsmíuií

'Me lo možné? Na severní' toč-n- ě

je prý pouzi' jodna světová

sírami"
"To se žínění Až se hnu dosla-

nou ('Vši bude t m ni hned slrau ví

eo

V nynějřií nouzi o byty
Domácí "Já vám tu fial nemo-

hu pronajmout poněvadž máto dě-

li'"
Pnu voný a dopálený rentýři

"Džiiniuy ! Tuk jí pronajměte lěiu

mým děleni ty posud žádných
dél! nemají"

hV UPOZORNĚNU - Dělní-e- i

aneb jakéhokoliv oboru řemesl-

nící jste li bez zaměstnání armb

chcete své postavení si zlepňiti

napíšlo si malou oznámku a po-

sicie nám ji s přiloženým obno- -

flocnynii uil kunu n l hvi mu

skonu Nil l rak ví Joho Iriíchli

'manželka pnut Anna Novnókiivň

Uos a cenou ve sinou seiivaieiio%ynfa Knrol dno Kndolf Fnmk

"Nové Doby" na PI ulici Tam

11111 'čtvrtek n pálek pan do

scf Mik který přispěji-
- každému

při hoden a vyplněni

průvodních lislfi Odlaml-u- si

expressní spnlečiiosl bedny odve

o

KuŽdý musí vyplatit zásilku do

New Yorku jíž zde v Oniaze a zá

roven složit H ( Ifi za každou

lihni váhy plné bedny za zásilku

z New Yorku do ("Voli v čemž za

hrnulo jest i pojišléní

loď vyjede 11 května dle

oznámení které od

p Vosky v neděli voěor do Onni

liy došlo Zásilky ledy musí hýli

poslány odtud v pátek 2d„ aby

přišiv V Čas do New Yorku ke

Ilnliott TiiiiiiíS ilanmlav a Vliidi Podle nového zákona zvlást ni

volhy musí být i oziiámeny im třiInfr a dcora Anna Vo hiv( v h i

kli zaiioolialí niiinžel' Xnvííéknvi cet dní ku předu

Lincoln školy Na zpáteční cestě

klopýtla nenadálo na 12 a (Vnler
ulicích a upadla přes železný plot

při čemž ntrpěla vážné pohmoždě-

niny na hlavě Dítky hnijící si

ještři na prostranství koleni jme-novan- é

školy byly svědky nebo

dy jež krajanku stihla a zavo

laly učitelku která se postarala

aby so raněné paní dostalo ofio

tření Povolaná policejní limbu

hrnce dopravila pnní Kapkovou do

jejího domova

při hvAu iidjozdii Hyna Aiil'ui!na h

VÁŽNÝ ÚRAZ KRAJANAmanželkou a ffoini dilkami Aiť

♦ onín liyl po vypuknuli vdky po

volán do rakousko nnnfidy n ro

liéo dohldli O liéni: pouze jedinou

lpravn h lniod v prvním roce

tr liii1l t IÍ vulI lil lllilil'

Pnu F J Pros známý obcbnd

nik na FI u Alias ulicích zajel
si dnes ráno do jatek v South O

maze za účelem nákupu masu t

když chystal se na zpáteční cestu

potkala joj zlá nehoda (!htél uvé

složení a naložení nu loď

VEČÍREK NA POČESTlla vňnk posud nikin osliituíeli

JMENIN VLDP J VRANKAI Biíílinuýoli potvrzena Pohřeb pii-
sem no MirJi"sti v pohyb svfij iitomobíl ale klihia A Novřiřkit odbýval ho vo

Na bedně někdo v rohu musí

být i na pNánn-adres- zasílatel"

dálo adresa příjemce v (''echách

a konečně slněí nnlepilí adresu

knneelářo v New Yorku i Fnited

ka na spouštění motoru se um vy
V čtvrtek večer uspořádánajufřodn vo 2 hodiny odpoledne z

Violirobniokelio zil Vodil Koimko

Omrtí krajana
Ve středu v H hodin voěor zo

mřel v Niehobm Senu iiomoeniei

:(7 letý krajan píin Mmll dan Mu-

ly majitel pěkné zřízené farmy 11

Srhiiyler Nebe Pan Malý oolui

ravěl před 7 měsíei a slav jeho se

nolepňíl n léknří o t1éj za pří-sět-

élenfi rodiny vřomoíínS i

Z té příéiuy přijel nemoo

ný krajan do Omaliy a uebýlil si

do zmíněné nemoeuieo doufaje w

iod dozorem' gdbornýeh lékařři

smekla a přerazila mu pravou ru
byla v místnostech katolické ňko

Iv zdařilá přek vápenka na počest

TELE" k uveřejnění (Vsi o

dotazy zdadi nevíma o

někom kdo by chtěl za výhod-

ných podmínek buď jako díl ní k

nnch řemeslník práci přijmout i

— Pokrolc Publlabinf Company

(Izeehoslovak ítelief 1:112 — 2udi íratři na Tenký Národní hřbitov

) Itirmoiiooriň wdinrt vyHlovujeuie Ave New York' City Kinty s toujmenin vldp Jana Vránka div

ku Pan Pros vyhledal ihned lé-

kaře který mu zranění ošetřil

Potrvá to ovšem delší dobu než

bude p Pros moci rukou vládnou
[nojiiříiiinřjHÍ ihihÍ Hoiintcant to adresou bude míli pan Mik po-

hotově a na každou bednu je pří- 14174419 So 13 St Omaha Neh
choviíího správeo katol osady sv

Václava Jmeniny jeho připiuja-i- í

na dncHiií den' (svátek sv Ja ti doufáme však že poranění tio

zanechá zlých následků
na Nepom) a pořadatelé si při5lavn0Bt na Ccskťin

Národním hřbitove na

den Zdobení hrobů Narození
nabijdo bývalého zdraví Ohiiu

vsak rozhodl jinak a pan Malý

byl v nojlepňíiii věku vyrván no

uprosnoit smrtí z kruhu rnilujhd

rodiny
Pan Kmil Jan Malý narodil se

v r v Colfax okresu Nebr

Pnu Joe Nepodal bydlící v čin

CENY ráfů sníženy
ZA $16000000 RÁF0 BUDE PRODÁNO

POD CENU

ťplnó riovó ró-f- — Žid ní obtmvetní — Úplné nové ráfy

:0l1 jižV II ul7 jest od pálku ve

zvlášť výteční náladě neboř toho

dne obdařila joj manželka pnní

Hřbitovní spolek f'esk'ho Nil
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