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šroubované ceny jako když se ra
i i iukovmik rin'K veiuci mismi- -

živý dobvtek tržily sliiSné sumy

pftiři?

V utery" 1 řVrvnit liyln rnliáj-n- a

kňtnpaú nn Hřímání ltMMtNKl

na postnvriií v NVIirnici' vA1nc
pnmřtnt lniilovy mi prontrnuMví

stilnf univcrHÍty v Lincoln Slií-rin- f

ňpisft potrvfi po cHy" lfdcii

Omaky kvotn obnlíSÍ W)mv
Milní?!!)! ltývalírh ?ikf

nu Ntitnt univčrHití mvízhIo c

vldcníiii ijtKMMNl no kvótu iinSclio

niHtn

yKy vo Fort Cronk oznamuje že

Vapťlft 20 pěšího pluku bude hě- -

' Iipiu ictiíího itiiiinhf pořádat v

( Fort (Yook koncerty jež budou
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CERT BUDE USPOŘÁDÁNkaždého týdne davnny vždy v

a v pátek nd do 7:110

vřiVr OmažSlí milovníci hudby

jsoii zváni by této příležitosti po
užili n dostavili se v hojním po- -
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W Nchui klubu na pořádání
městských koncertů konané r

iiiístiMiHtech Obchodní Komory
sdružen! lékařů dopo
ruúuje zlepšen! spo-

lečenských p0mér0 bylo usneseno pořádat druhýctil csly ilo posiiilKy JsoU liyiil
městský koncerí ve čtvrtek večer
10 éervna v městském auditoriu ZaaeU a Jiacao

Jsou Vařil úrukoii
První veřejný koncert pořádaný

Tin proilej t Iníilém ililrém !"

kárnlťkčiit a iriMifi riiiin oliHioile
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ve vv lnnt" tiť stavu Kapelu 20

pěšího pluku jest nejenom jednou
z no j větších ale i jmi nou z nej-lepšíc- h

kapci v armádě Spojených
StJtft

Slfitní předseda výkonnrho vý

boru ("Vrveného kříže owumrtije
7e bude proti jistému Omakánu

podlina Žaloba tak aby byl donu-

cen naplatit omažské kapitole ("V-

rveného kříži' íil(X) na kterýžto
ob-iio-

h

minidého podzimu upsal

pakli thtiž v brzku svňj fívnzek

nesplní

zpráv? e udáví že ze

upsaných omažské kapito-

le v inkulém podzimu byly ve-

škeré závazky vyrovnány až na

+11") V kteréžto částco jest zmí-

něných +100 zahrnuto

17 května setkal se n úplným
zdarem tak že podnik bude opět
vyzkoušen Pan Frank Mach

chvalní známý učitel hry na nízkoušen! světel na
automobilech zahá-

jeno na 3 stanicích
stroje smyčcové jest g"edsedoii

výboru na sestavení programu

V konviMiri mlrunl léknřft i
Nobranky kteří ko v minulém tý-

dnu ujeli v Oninzi' Idnvníin před-niřtc-

debaty bylo jodníní v z(-jm- u

zlepSení HpolriVuskýcli pomř-rr- t

Mezi jiným přední lékníl do-

poručovali :

Utvor-en- í a v plntnoNt uvedeni

yňkonft vyžndujíefeli lcknřskou

prohlídku oHob pfed vydáním po-vole-

a unvPmím hňatkn aby ho

zjintilo jsou-l- i pnmty poblavníeb
nemocí "jakož i lékařskou pro-

hlídkou vŇech ohoIi ina Ntátí5

Vstup k městskému tomuto kon
certu bude opětně volný ii-- i I'' 1
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NAŠE NÁVŠTĚVY OSOBNÍ

V pondělí večer bylo v Qmazc

tm třech Manieích zahájeno zknu-Séri- í

světel na automobilech n hu

do v něn pokračováno po celt' leť
ní období každého večera oI ti ih)

10 hodin
ékař UlMlXi U0HU"Stav ohciiÍ v našem okolí

jest nanejvýše slibný a nepřijde
— Dr K Soukup zubní

Jehož úřadovnu ituilézí sc v (lliis
tlil

JINÉ BORDKNOVY VtOBKVt

Bijiflfmvo Vypořnn Mléko pordenovo BUví MlfWo

llui Jtuuv 2hu4tn K4vn Uurdunnv Mlétná CoUoliiU
frjm budově na South Síde

vrátil předminulé neděle do
~

svého domova z láneoln kde ne

podílel mi výročním státním a jez
du Hilnižení zubních lékařů a zá

rovert podílel "ne na kursu pořá

t

Vyddciit Jřonmwovitilm řumlAtiiloMt ulrnull kloutia a mviiIA IioMnI v

táileoh vyvrtnuli a jilclinl Jcnt ryohln uvoluAtio přesným jioiítlm
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' „VhM v nwuKl' daném 'tam za příčinou poučení v

Itixllny Jíi ciiait JkIio nliviij(('( uioo hkIiiiiIoii linu o novyeli vvzkumecij v jejich o- -Hiei
raili-i:M-IV- T h k vuM iruti'kl byt otmNm umM ulniinnoti xuAruknu

boru Po sjezdu a ukončení kur

4 su dr Soukup navštívil též svéX aa „KOTVOU"
tlil f JilliVý U Olllilllllrťl lni příbuzné v Mil%an Nebr

— Pant Josef ("'uda známý kra
Nulit II litlllrťk OKllttóťM Itilllu KliúlIilMH

u Ifti tA v kulili Ičkitrnú iinb u

jan 7 Weslou Nebi podrobil seP AD M1CIITRK A CO 326-33- 0 Uroudwey New Vosli

v minulém týdnu v zdejší nemoc-nič- í

av Josefa velmi vážné ope
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STARÉ OSADNICE

Ve nl ředu 2íi kvót nn 1D20 před
12 hodinou v noci v obydlí své

která do piwlední chvíle druhou

svoji matičku M nejvělší něžnou

péčí ošetřovala Zesnulá kojila se

slúle tou blahou nadějí že jak-mil- e

nastane příznivější poenní

opět úplně e zotaví než tužby

její se nesplnily Jak žila tak
klidně n dohrolivým ňnničvem na
své tvář! skonala Hudiž jí země

lehkou a truchlícím pozůstalým

vyslovujeme "upřímně procítěnou
soust rantl '

ho zetě p Ant Sťaslného čís

'1017 jižní 24 ul po několik mě- -

síeft trvající nemoci zemřela paní

raci Jeho syn usídlený v Hnid

Okla přijel ho navštívili meboť

stav nemocného otce jest velmi

povážlivý
— Pan Anton Pitela bydlící po

léta v okresu Raunders Nebr a

jenž až do této doby rolničil u

ltbaea Nebr v minulém týdnu
převzal ve své řízeiní hosťmee pa-

na Jiřího Piťhy čís 12IU jižní 13

ulice Příznivci a hosté této
místnosti zajisté ku avému

potěfiení shledají v novém majite-
li výtečného společníka jenž vždy
bude mítí nějakou veselou (novin-

ku k jejich obveselení Pan Pite-

la dobrý národovee za svého po- -

Josefa Hauerová jedna z nejstar- -

Trinerovy Léky
- — -

nejsou v dosahu prohibice
Ti kdo potřebují léku proti žaludečním potížím zíepfl Spatnému trávení nadý-

mání bolení hlavy nervosní draždivostl povechné tnalítnosti a pod tndySÍ řádí žo

ňícli českých osudníe Pohřeb v

úctyhodném ntáří zesnulé krajan-
ky konal ne v sobotu 2!) května
v 0 hodin ráno z domu smutku do

chrámu nv Václava a po smuteč
ních obřadech na hřbitov Panny
Marie v South Omaze za velké

A
účasti přátel a známých kteří ji

pro její vlídnou n npMminnu po-

vahu ctili n jako rozšafné ženy no- -

iě vážili — Paní Josefa Itauero- -

Trlnerovo Léčivé
Hořké Víno

neHpndá pod právoinoc prohibiéních zákonů Formule tohoto léku

byla peélivfl přehlédnuta a United Htatea Hevenue Department

ve WashirÍKtoní! I) (!„ dnft 2 kvřtna19l9 jí poznovu prozkoumal

A

I H

vá narodila se před H'1 roky v

Domažlicích' kraj plzeňský v Ce

chách a před !I2 roky již jako

POVOLENÍ K SŇATKU

Héliem minulého týdne a až do

pondělí loliolo týdne povolení k

sňatku vyzvedli ni následující

krajané:
lamin J Korní Máří 2" rokfi

z Omaby u Slelln Pavlíkova 2'2

roky též z Omaby
Afiro IfokiíMck stáří 22 roky z

Omaby Kose lloffuianova sláří
22 roky rovněž z Omahy
Otto Jiindra stáří 22 roky h

a OIja Jennenova Nláří 21

rok Omaha

Jauw J Pavlík 2" rokft Omn-h- a

llennie Zeu láková 24 roky
" 'Omaha

vdova přintěhovala 'ne ne nvínii
díl kom 1 do této 'nová vlanti Mi-

mo tnnožatví přátel a známých
nrníili jej( Želí dva nynové a jed- -

na deera a nieo p Václav líauer

a xcbvulil BfejfiS ulálo ao a ormull

Trinorový flngoliliy lloíliú A iiKÍdlený na farmě u Ilennon p
Jowf llauer majitel železářského
obchodu na 21 a Canlcllnr ul„
v Omaze a nlečna Anna Bauerováci rovíM poznovu uznAna za lék jenž npa14 v obor nápojové

prohíbiee Prav nárn p }lev Hkoéek rJňrcU Tex píSo v Hatí

30 dubna jak výborná tnu Angelika Hořká pomáhá při zotavo-

vání a a velmi tížké ínfluenzy JIŽ před lety rnu jednou pomo-

hla a nyní i na ul vzpornníi a vděčné nnévé její výteíný ťiřínek

k doMinl ve víech lékárnách

bytu v této zemí vždy horlivě po-

dílel o na VKceh národních pod-

nicích a í ve avémi novém pfMobi-fi- t

i přičiní sc všemožně aby nohč

dobré přátele získal a místniost

jeho stala se hledaným útulkem
v&ech kdož po výborném ouvřže-n- í

a příjemném pobavení toužejí
Ostatně přečtěte si jeho ohláSku

tia jiném místě v tomto čísle uve-

řejněnou
— Pan V JHalej obchodní zá-

stupce českého pomníkového zá-

vodu vydnl e v úterý tohoto tý-

dne na obchodní cestu do někte-

rých českých pnad v Ncbrasee a

Houth Pakofě kde jako vždy za-

jisté na opět n dobrým výsledkem
netká
— Paní Antonie Vítámvínová

hp navrátila v jiátek mín týdne
večer J'Iattnmouth Nebr kile

dlela za účelem návStěvy a ověn-

čení hrobíi nvých drahých xesnu-lýe- b

dítek Paní Vítámvínová po
dobu nvé tam návfitěvy byla ho-nter- n

manžel ft p Antona Tornami

výeh
— 7 8 třídy Školy poblíž Flo-rw- a

Nebr (fraduovaly pouze
dvá čfiiké žačky a nlea nleětia Ma-řfrik- a

I#'tovnkýel) nejmladSÍ dee-- r

p H ítovnkého hp8 íto

ženka Jíenwí dcera manžela
Wm Ueuový(h z Florence Nebr

ČESKÝ POZEMKOVÝ OBCHOD

Mwestorn Land Co

Joseph Triner Company ::G Fb Bárta — majitel
2 pochodí 01ařm Blk - 4841 JIŽ 24 ul 0o Side

Prodej — koup a výměna mČMlskýcb majetků jakož i X

vclíiovýroba léhú

1 333 43 So Ashland Ave Chicago III
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T "injeinii vennovnien a nirem vninini pozornost Veliovarin po- - A
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Monrariíf a wyorninířiiM řflWIW tlil

íOliťnClf kl víAv nn ti&u u vt Lii liit v

c


