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ANNA A FRANK UTUTZ truchlící rodiče

MAŘENKA ncntrlíku FRANTIŠEK k RUDOLF

brntřlčkové

Omaha Jižní strniiH IV záři l!L'(l

I

M"leétiiistl iiaUely koiitralit ni

Opci pravíme vám — proč máte platili hotově a vyiokc
ceny v obchodech jiných když možno zíakati vám obleky
obuv a vetkeré výpravní zboží pro celou rodinu na úvěr

a za menší peníz v obchodě našem

Přijďte a prohlédněte ti nás nádherně vypravený obchod

a zboží — Pamatujte že ručíme za každou věc kterou
vám prodáme

v:
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Nejpokročílejií Obchod Jižní Strany LIVE STOGK fJATIOfJAL DAfJK

in
Roh 24 a N ulic

Vaše úspory v utišeni spořitrluíiii odděleni jsou

úplné bezpeíny

1oil doZnreiil vlády opojených Klálft

rieiiem Federálního Heserviilbo Uiinkoviiílio Systému

Celkové jměni $1000000000 U nái io mluví £enky

lnilávku iiniflíckých eclnvlniiiýeli
ibi'kA H idijedniitn' šatstvo dnjdi'
l'H liejdříVf

Willíatnii Koinlovl l'U7

jižní Třicátá ílvrtá ulice kterému
poljcín v třeli tn dnech zalniVlbí

petiabiiioviiii nádnbu otiilnílm II

htl a dví balonoví nádoby slad
kího vína podařilo se u iolicej
nílio soudce dokáati h lihoviny

tyto zakoupil před vejitím probi
bictiiho iráknna v platnost a ué

sledovní byly mu vráceny Steve
lolioiliickl 1 1 J 7 V llliee pnklltn
ván byl v pátek tt(K a útratami

pru tiezňjuiiiní vliistníní a výrobu
lihovin

f 1'lllií í II 1'elersoiiová 2TJI
1 ulice oznámila poliwíi že nikdo

vloupal se do její residence ve

ítvrtek odpoledni a přisvojil sl tu
klenot fi a šatstvu v eeiié ifCIO tt

JH" na hotovosti Poskytla policii

popis VI letíbn hochu klerího o

miííla za možuího zlndíje Poli
cín odebrala se do obydlí (Jcniye
Czckn aflir II ulice mi kterého se

ioiís hodil a nalezla tu JaMvo
nikoliv vsak klenoty a peníe
ťzek problliáilje ŽM o tlicll liícebo

neví Hoch odkázán byl juvenib
ním autoritám

1

m
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Telefon: South 2055 So Side Omaha iieJilufciamleJM inln vte( utrojo nmllrnýi h ilrulift A m jako I řeských

vulihy íilr vMy v isfisulií JnJ punkytuuu Váni feulou m4lavu

rit nyii'jili'li (linuli Ji h vih'hiŮ

Pruil&vlíiii na splttlky t"""" ujtlaánt a ÍH buiin dmuly v ApM

iitnř

FRANK HEftMANSKÝ
x v

LÉKÁRNÍK

a Q ulli Jicnl Mtrn Onuhs KabraskaRůzné zprávy j

OMAHA
( Na alíiiont sví inaiielky t ZWILBER NEB t

byl laiiKs Kyau bydlící v ífsli
vzali a tam liocbovl bylo porno

ženo

—
'

Pitu 1 Juro z Toblns odjel

tul liyuuM ft ulicích dal ho do

ofinivo vAiif své írsideiicM a vetŇÍ

iřxtvl y 1'iAcl tuto koiiA uímý
kont rak ter p f CÍMif

— HprAva infMNkt plyniniy
rníila v fMNlrl rif M( nvojí ňřa
dovím ti'i jižní ntiiiiié kilu nu pra-vídeli-

iř

platívnly ťi'ty a hpotíc-lovan- ý

plýn Nyní plutí nu tyto

' i i 1 1 1 1 1 1 ♦ iMM jižní Dvacátá ílvrtá ulice

min týdne do Plalnville Kiinsas
— Délníeký den byl zdo ten

(okřále velice lichý inebof vítsí
V pnndílí tohoto týdne niNiuzeu
iiolíeeiním sudím na dcHi t dní do

na tiasebo obyvstclstva odjelavízení pru opilství líiektivoví

Drobné zprávy
z českých kruhů

— Krutou ranou omniu poulí-žfii- í

byli iiii)inž'li'' Vínci-iii- ! a AI-liín-

Novotných spolumajitelé
IickíiřHk'lio ivodii firmy Kopec

ký i Novotný Dvncfití ítvrtA 11

Q ulice neboť v vilxítu ráno v

íiiílO lio cmíel jitři v inímtrií HO- -

ňíty na J'ackeri 1'miik na Ovacate
btlif do IJneolii na státní výsta
vu uticbo do Falrbtiry kde naňi

inieovft četa- - vyjirniit ivt nry o

naéiifiit íáslku A tnk sa úťuist

řlvrt l O iilícíili
— Na návStfvit ku svým píii

tclíitji iiHiizciiým na řunu1 im-L- i

leko Kchuyler Neli odejely
mocnici po opennú xyntéck líříéchto (lnech paní Marie Vnuka- -

tová se svou dcerou paní Hmolí

níci odtud vraceli v tí ncjrúžo-véjš- í

náladé it není divu že 11 a

titft oslavoval se úxpíeh (ento ve-

líce hluéní
— V pnndílí min lýdne u

mřel v ústaví pro slabomyslní

({ovoit 1'řejenie jmenovaným kra

jímkám aby návfitvy sví v kru
lni svýeb přátel náležitá užily a

7'hovatM'C v Heatrice d Kuncífastnt pří plním zdraví a osví

právník ze Hehnylcr vesmís le-

noví to rodiny Kadílkovy tiicSka-l- i

zdo v tíehto ilneelt návňlévoU

IíikIíiui Hadílkovii přesídlila si do

své nové Moderní residence
nu íáslí livtit kde slávku

dřívéjší jejich mddeiicc kterou

jiřed njiikým íiihciu p Hadílek

prodal Htavlm nové residence

provedla známá stuvitelská firmu

p Červeného
— Zábavu v ta fmlavu padesáti-

letého založení ] () D pořáda-

ná zdejším sborem lívázdu Zápa-

du íís 'Jť zdařila so skvřle Hlav-iiost-

řcé pronenbi pnní Dvořá-

ková a proslov za dítky míla tnu

lá liliinka Duti okov a Také

íísla programu byla pro
vedena Vidíce uspokojiví ZvláSt-n- í

ni trakcí byl obraz pudesáti mu- - }

lýeb dívek bíl odínýeb (iřcdstu-vujíeíe- h

00 let uplynulých od za-

ložení spolku Po vyčerpání pro-Krůtí-

rozproudila se milá spolo
ícnská záhiiva

Dambcrt Ib letý syn p Ko-lii-r- ta

Tícliého dopraven byt v so-

bolu drcni Černým a otcem do

líneoluskí nemocníce: náHlcdlieiii

oebitravíiií totíŽ prudkými bo-

lestmi v kyřlí takže ž omdléval

Mladík ponechán byl v nemocnici
k ošetřování a dalňí konsultaeí

~~ Manželé Josef Chalupovi ob-

drželi v tíehto dnech dopis od

ceny s domu navrátily
— V sobotu odpoledne povolá

ní bylí basííi na Dvacátou první
a V ulicí kde povutal oheň v let

ní kuchyni na majetku p Prchala
ni 1'řtspíehavSim hNiéfim poda

kde sestra jeho pani Jelínková

dřívíjsí zdejší osiidltiee po del-

ší ehorobé zemřela 1'laínvilli!

nachři1 se tétníř na sauiýtdi hra

ničích Coloradu

— Hlí Alíeo Hynkova dera p

Kmitl Uynka iříjelu v tíehto

dnech douifipovolátia jsoiie svým

cliorým otcem jejž doprovodila

do horkých lázní v Tltcriiiopolis

Wyominif Hleí na Hynkova jest

jfriidiiovniiá nRelfjovatelka a su-

ma bude cíovati o svélio olei po

ías jeho pobytu v lázních

— Klí1 Detirude Tylcrova vrá-

tila se v tícblo dncťh z (Jliieajfa

kde nalézala se jíž od jara studu-

jíc vokální skulu pod proř
Pro-theore-

mi Norlbwehteru uníver-sít- í

kdo zárovdn brala kurs hu-

dební pro veřejné Školy Kleina

Tylcrova praví ž na Northwest-tr- n

ituíversílé nalézá se v hudeb-ní-

a píveckím departmentu 477

žákíi a žákyň se váech ilílíl svílfi

a Že llřífelové jtou vesmís tí )iej

předníjáí skladateli Hleíná Ty-

lcrova otevřu co nejdříve zdo své

sWdío

—- Náá smíréí soudce p J V

Hhcstók s manželkou meškali v

udnulím týdnu na zábavní eesl

v Kaowisu a Oklabomí kde na

v4tívíli mnoho svýeb přátel a
zfiá-mýc-

h

Takbk s jím na cesií ve-

dlo znamenití až na to že v O

kluhomí panovaly silné dclí a

řílo se obeí v zárodku uhání! i

nalodí Kyanii lež ti ve st a Vil

na poríi jeho domov'!!

lohti Zelinka 17íW I' ulice puku
tován byl %V i Ham llcndríeks

"2)2 Ht Mary's avenue ií0 mu

obvinění z opilství Tíliož dne

pjitií Frank Kmentová kteri
vlastní slrávií dum v fínle

N ulice byla pokutována pro vy-

držování nepořádného domu ij(Vt

Tří dívky které v jejích místno
stech byly nalezeny pokutovány
byly každá a [losimy lo de

teníního domu

} Daniel iftvntom ícrtioeli by-dlí- cí

na Dvacátí a'VMb
tohoto týdne před policejním su-

dím na obžalobu vznesenou ma-

tkou 11 rok Ti statí líulh Dun-tóno-

litiíl Z ulice í'rciiton

jak paní Dunlonová pM soudem

svídéíla sliboval dívíetí desák a

snažil se jí vylákat! do houštin na

Dvacátí osmí a U ulic Dívka

víak éernochoví utckltí 1'ozdíjí
dívka stotožnila írentona V zá-

stupu jiných ícrtioehfi u defekt i

voví provedli zatlení 1'olíeejní
sudí Foster odsoudil řernoeba na

devadesét dní do vízení avňak

vyslovil politování Ž zákon stď
noví tak mírný maximální trest
Dle jeho náhledu ícrnoeb zaslou-

žil ňejmíní 10 let vízení

4- - Herman Jonořř majitel
krejíovskí dílny na Dvacátí ítvr- -

tak h' fikoda mimo zakouření jkn
ehyní je nepatrná
— I'ří odbývání dílntekího ba- -

záru lispoiádán byl tnkí zápa4 o

nejoblíbcníjsí dámy™ na ktrrím

VVCKU ) rokli (IVU Uienjep H ló
dní I 'o hřeb jeho konal ne m boj-tiéMi- o

AiNteiiHtvf přátel n nřimýcli
V powWÍ o 2 hoiliné oilpolední
Kořínkova pohřebního tlornova na

Jívavóf třetí a (i ulicích na (íracn
larul I'ark hřbitov Předeunnho
skonu muK-jnh- hoilíka želí žalem
iílrení rodiče 7 roku starý brat
fícYk Frantíí"k a 2 rnMce starí
sestřičku Jrma Xnnnoiiceuým ro-ílíli-

a OMtiilníin příbuzným pla-

tí naí vřeli sotjyfl raut
— JíprAvu tfiífiiilý týťleři přine-

senou o noveM sjírávcí Národní
síní opravujeme v ten my) h

finti Václav ííláha nawtoupí svoje
míhto u dun V října w nikoliv
tento' mAíe jiiíi bylo omyle
Ndíleno
— Do velkého zármutku bylí

mnnifiU' Anna n Kra tik

Htutoví bydlící na Dvacáté a

Hídney ulicích v tak zvaném ííufř
twnu neboř zemřel jím ve ítvr-te- k

ráno nejmbiťUí syni-e- Vaíí

řek ve stáří 8 mUkh n 22 dny
Pohřeb jeho konal síí v sobolu o

íl hodině dopolední domu swut-k- u

mi ('fiHUjr národní hřbitov M

poiiřrbníbo fístuvu Jfratří Koří-skř- i

Nad hMtM$u skoni-- h

ííka trueblí rodiiífi sestříkui Ma-

řenka íi dva bratřík o v% Vrwk
a íludolř armoiieení rodíní pla-

tí hák? upHunnh dOMstramt

podílelo s"i(nw)io dam vSech ná

rodnost í V záfiiihc tomto zvítí
žíly náhledu jící krajaikyj Hleí
na Uosíť Marková která obdržela

syn tiaSícb starých osadníkfi

Franka u Karolíny Kuncových

který v ústavu fomlo zlrávll pít
rokfj Mbidík až do 21 roku byl

úplné zdráv lei tu náhle stížen

byl chorobou Jež na jeho nervo-

vý syslím míla zhoubní násled-

ky V ústavu slav jeho valní
se zb pííl eí v poslední dobí

a zákeřní nemoej pod-

lehl Pohřeb jeho odbýván byl ve

sl ředil na CVskoslovnnský Národ-

ní bíbílov
— Ve ítvrtek veícr vrátili se

manželé Václav Kohoutoví se

svým synem Ditou z Hoejicsfer
Mínu kd byl boeh podroben
vážní operací znetvoření páteře
éímž trpíl tímíř od narození K

velkí radostí rodííft' a íetnýeh
přátel rodiny operace se zdařila
znamenití vzdor tvrzení všelija-

kých líkařň v rftzných místech
ža fyícrnee není možnou ba íc by
znamenala smrt A ifjen Že

hoch jest dnes zdráv a páteř má

úplní narovnavou ale v dobí j'í-h- o

operae ra lízal se s ním na
stoto jiný hoch k jehož

zacfjrářiíní byla nutnou frampo
4? lidské kříže na jeho tlo Tato
kftž vzAta byla z fíla Ottová
vložeta na tílo mladíka to m

svého synovce Deo Chmelaře dů-

stojníka v éeskím vojsku který
pise Že ty americké dárky voj

krásný diamantový prsten v ee-ii- -

iJilV) paní Marie 1'dáhová kt"
rá obdržela nejnovíjíí vynřdez e

lektríekíbo pracího stroje v cení

W) paní Marie líatajová jež
obdržela soubor nádobí z íínskí-h- t

porculáuu O 4M kusech Mřio

ho cenných vleí jeítž zbylo u ty-

to budou dávány do výher pří po-

řádaných zábavách ÍJazárový

výbor je s výl"dkem toioto ba

žáru plní spokojen n doufá ín

pn íivtňfiití vtV'1'it víe{ do pořáď
ku ukáže e vítáí výtžek nežli

sku dostaly se víláínoti do rukou

pánu kteří k tomu mílí tiejblížo
u co zbylo anejto se nemohlo po

tí a N ídíeb-- podal v tíehto
dnech žalobu na Franka llaekii

bydlíeíbo v íítlo WH jižní
Tří-nácf-

ulíep 'm ví) jakési konfro

že místy míli pravou povodeň ja-

ko ti Kl líeno Yukon t)k la homa

City atd

— Manželi Hožánkovi z Millí-an- n

umínili 'pfo deliíí zatávku v

pátek vracejíce se ze státní vý-

stavy v ííneoln a návátévy přá-

tel v C'rjt

— Náá okres dostal letos ep-lo- u

dávku voleb Volbu o okres

versí obdržel od nébo řtkii jako
ísamí o?kávlí

dárnýoi úspíehem Víožnf sí jio-
-

třebovat to pak dostali lidí v zá-

kopech mi bojíítí A dále pís{
"JlylJ Jswia přeložení z Kladna do

Cáslavy a tam jsme se dozvédélL

že lam přišly dary z Ameriky si
tak jsme s hotKOrt říhlásílí u b

iííonířskího majora se Žádostí

zda by nám nemohlo néíeho býlí

poskytnulo Po velkím naléhání

bylo rozhodnuto aby dary byly

rozdány ato pouzo legionářům

Tak s na nás í dostalo nííeho a

mílí jsmo z toho radost k
nepo-pá- oí

to Um víeif neboř hned m
to bylí jstrtfl propuátíní d civ-

ilu" — nitl j"t vyní poálov
iiíirt iř4ůíkfř v Frýdku v

fclMsku „

ní sídlo která byla vJíe horkou
myslefí f routo Kohoutova tď
tí s nyní sokojnou neboř hoch

M stál !jí ' dostid vdjíí iienízí'

— Jíerbert ftyti
rMmfiho krajana p Jana Franku

bydíícíbo m DucíU n H ufi--

získal pro svojí hudební kapelu
kontrakt pro knfUiVfirtií Mn-ková-

v Opera ííous a l)vnt(M
ftVftí fl M id!feh V kapej tto
'ii6'tkojí 'MtUn M umoví

h Mul pochybností z

frknou svou lirou dokoná to o z

Vdří 04'ÍMStVlt řJíttO t&řo it

vřvujíría)u x

na obot'twiá"b' Dálu 21 záři

dfiot V étvrlek případ ť-nt-

projednáván byl před policejním
sulim laeek sdíli) soudei f" %

krejíím míl nijakou nedohodu
ohledné stotožníní obleku který
ponechal v (í(h% Jofioff jiti na

po-
- ním fOze}i(al avlakídřvín- -

mířl fřítožítost Jj udfřítj obdrk
h Itacka takovou facku U tnu

zažla chuť na další iiriijrnfiiity
ííudí přes toto vysvlflovánl poku
fovnl Hnekn H' iotvryriň
bylo tr4 pruviAU fa "'kt

— V posb-dní- (U "1'okroku

Západu" v oznátnní 'ímrtí Krau-tíák- y

Ifuákov a díkfivzlání při-

hodila nám chyba vs jmiccft
dáreft kvítín Kde 4tálo AnUn h

Adfm fUrt a fodíoa mlobýí
Hwlill kutm fiírt a rodíoa-Imín-

a

dalíícb dvou dáteň byla

vynebána to "p AMonípu

Mudtony Kt4kovýh p Jos

líky ro4 kťřýfli foitlí
íř-ís- Mktjf

opít volba o konstíttiíní dodatkymúf Iry to bývalo o plátno íto- -

liiím ohrwfiin s fta vcfcy iitrii- - státu Nebíčky a kouenif ňm 'L

listopadu volba presidenta To užny mjvítívíla boelow mttoho

wuth až koráni íriii thrď umn býtí každý tipokoj)!
— Vnn VmW ýfA&i % Cl iřksontíh m do ftoebř kd jříOit W

km v iíAm oktoďi m tovo s ttynwn a p vnmi rM)(


