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Nový vynález Vypere prádlo když odpočíváte
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1 ujmi' irírj ij rodinu
viii-iiýel- i zdejších manželu u

našeJio čaMopísu

íi Jow-řf- i ( paní Jowfky J'čeho-tovýc- h

lh jižní V ul —

Tuk p J'črliota hIio před málo Je-

ty pišc nu dráze k vážnému zru- -

nní jež zanechalo mu Irvutň pa
mátky imtd JVchofová byla wtiže- -
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Iravitiil a !Wik Itlii Hilu litin ira'"fil

Tisícové jej používají a chválí
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fvmi iIk 'ia Plila li énti i vltltnl nabídka JadnnOtbm

v' ( iiemoenícw y JoMcřa kd
ošetření h mu doufalo Kdo by

byl nadál 'm ntwne m dobrému to-

mu muži nehoda tak osudnou a po-

chopitelné jet tíll VÍe tiezmériié

boře jeho pozůstalé manželky a dí-

tek jun tak neočekávánu bylo
UHoiizcno navždy rozloučili m h

drahým manželem a milovaným
otcem Petr Nápravník narodil ne

V (''echách !i října 1HH1 Pohřel
zesnulého krajana odbývá se dnen
ve středu v ') budiu ráno cb rá-

mu hv WtelavH na rit Mary'
hřbitov v Kouth Omaze Pozůstalé
rodiné a vfteiii příbuzným vyslovu-

jeme upi Imiioii nnsí soustrasti
K poléíciiíui zuznamenávánie

že opét máme nu jižní stlané ioé-st- a

o jeden éeský obchod více a
sice tfťoccrní nu jiho zá[)adníin
rohu 10 a Paticroťt ul který prá-

vá v těchto dnech mladí podniká
í krajané pp Tom Dlouhý a J
Kunci nové otevřeli Nový lento
obchod bude znám pod firmou:
Kunci & Co Velkou výhodou bu-

de tento obchod krajanům v oko-

lí tom usídleným jakož i všem

tém kdož zboží nechají si dová-

želi neboť mohou býlí ujištěni že

budou vždy vzorné obslouženi zbo-

žím ncjlepší jakosti a co hlavního

čerstvým při cenách tak mírných
že byste zbo'ží té jakosti ani v

téch liejvétšíeh ve iněslé obcho-

dech za ty peníze nekoupili Oba
rodáci honosí se ryzím karak té-

rem a bude jim to povzbuzením
éím více krajanské přízni budou
se t ěšit i Hospodyňky ať mají již
velké neb malé objednávky mo-

hou zavolat telefonem: Doulan
7%7 neboť Kunci & Co bude do
všech částí méstu rychle zboží do-

vážet Pp Dlouhému a Kunelovi

přejeme v novém jejich podniku
hojného zdaru a doporučujeme je
v přízeň krajanu co nejvřeleji

Minulou neděli uspořádalo
několik přátel překvapení na pa-

ní Františku Vančurovou ku osla-

vě jejích h narozenin A

že se společnost srdečné bavila o

tom není pochybnosti neboť v ro-

dině p Vančurově jest vždy vese-

lo Ku mnohým gratulacím připo-

jujeme i naši

147 Harrison Bldg Cincinnatl OhioHARRISON MFG CO

úboru třeli kdo? na vlastní koru-

novační slavnosti se podíleli Na

XXI kríilc Ak-Surď- byl za o- -

tm dým r'VUlll íhřiicni před nedá-vHT- fi

zemřel pí bratr i

nyní opět juk paní Joscfka ['!
eljotova h její dcerou ulanou K

niílií pří ii?ivšlčvé našeho závodu
vf-or-a n námi udělily v jonKlí
I íjna l!Jir zemřel jí ii Nchuy-lo- r

Neb druhý avobodný bratr

puti Josef JSartuněk vi! stáří 4H

roku Zesnulý kra jun lěšíval

vždy dobráni n zdraví úmrtí jeho
bratra však boleni nó w jej do-

tklo a iiijak I na něho zapo-

menout JVoto před třemi ani mě-hi-

Omalty odejel ke Heliuyler
kde však místo zapomenulí u Kvé-It- o

bratru Jana Ilartuňka stižeti

lyv zápalem plie pozemskou hvo-j- i

pouť k nezměrnému zármutku

příbuzných dokonal Pohřeb od-

býval se za velké účasti známých
u přátel ve středu in t ' Omuhy

jeli se do Seliuyler pohřbu súěust-ni- t

: Pan Josef Péeliota paní Jo-hefk-
ii

1'ccliolová jejieh deera K~

mílie a Jjoltie (Sardinková paní J
Altinanová pí Julie Holubová a

její dceruškou Mollie Trueldíeím

pozůstalým projevuji-i- upřímnou
naši houst iiist !

Přesmutná zvéKt v mihotu od-

poledni! rychle šířila ne eenkou

Hilélujíeí že ehvalné zná-

mý krajan pan Petr Ni'iiraviiík z

'ís lííiliíí (!aslellar til v nemocni-

ci hv Josefa skonal — Pan Ná-

pravník ve čtvrtek in t zamést"

lián jmi na 28 u ('orby ul při

stroji na Kvážení ulic nešťastnou

iiúliodoil spadl se stroji! dolu při
éernž zlmnil si pravou ruku v za-

piští a zároveň nejspíše i vnitřní

raní ní utrpěl Hvl rychle dopru- -

kazulyeli eerentonií korunován

Ward M 1'urKess a královnu pí
Jí ( llowe-ov- á Na korunovač
ním plese podílelo hu na (il)00 nni- -

zů a žen

Školní rada povolila pčt šleel k u- -

iivani spol'jčenským kruhům

Na žádost ti KiikIísIio supi'
"recreiition" výboru fikolní ru

la ve své seltíii v min týdnu po

MALÝ OZNAMOVATEL

LACINÝ DOMOV — FAEMA O 160

AK11ECII V MINNESOTĚ lliko Alio-l-

a hnil! hc vvlioriii' k ciiovu liuliytlM
ti inlrkitíi ní lilíAl právu iijiíii mrv

jHel jmu oMcř Vanirký liuti —

limite Htr Ht 1'iittl Mimi — AiJvorti-řcirien- t

l'i-4-

PÉIJMU DĚLNÍKA NA PEÁCI —

plut pinllr prťico Dťlntk ulty luuiiiM
koviuTiií uch chri ziilitít kovéinu
tií jiiký cum hinli1 kovitlit a uiico íiirntAÍ-sli-

prli'i! Udojte iiuiiilio li plutu íL

iňte A A Holub Jíox li7 Wllttc
Ni lir — AiIvcrtiHi inciit )'( lu

PŘIJMOU SE DĚVČATA na bvt ya
lcvn plul k hciletiiýiti intuiíiuluni v

cíhIii' 17:1 Ho M Htr Oimilia Til
'I yler 2I5H II - A]vcrtÍHmwit U-l-

samí již a jiosud řídili State
I Janku která během tří let od

svého založení vzrostla do té mí-

ry že měla vkladu přes $1000000
a dosavadní její místnosti uá

sledkem velkého vzrůstu také již
nevyhovovaly Novou touto kou-

pí vklady State banky vzrostly
na $3000000

nýeli odboru za září : 'fa povolení
holerltiii skollektováno bylo jfc 177 :

v eineřtfeiiční neuioeniei + Gřjó"

z a Hlouškovy ohrady $108í0 v

poIierjniil soudě $1178 dohlíží

tel na tržišti skollektovil $10140

Množství ěleno jiiÍhIiiÍ Těl

Jednoty Sokol Kue'ner-Tyr-š v

krojHi HÚčastnilo se minulou ne-

děli tlavnosti 'JWetěho trvání Těl

ledniily Sokol Tyrš v Omaze

State Banka koupila City Naťl
Banku

Omažská státní banka v sobotu

převzalii veškeré vklady City Na-liou-
al

banky u zároveň koupila
všeehen její nábytek a celé zaří

zeni a in"enídlila se do nových

svýeli místností kde v pondělí za-

čala obchodovat Všichni vklada-

telé omazsk é státní banky jsou
chráněni zánikovým vkladním

fondem státu Nebrasky a dřívěj-
ší vkladatelé City National banky

jsou nyní též tím samým fondem

chráněni Úřadnťci zůstanou ti

volila iět škol k používání při
lúznýeli společensky eli jinlezito- -

sleeli a siee třikrál týdní po pit
niěsíeíi Isou to školy: Monmoiitli

1'nrk Central Park Kellom Ca- -

stellíir ll ještě ji dna jež bude

později určena Školní tada uvo- -

ila se postarat o světlo a

pinitorú obsluliit kdežto "reerea- -

iion" výbor )0stiiťá se o dohled

Městské kollekce byly bčheni září

dosti vtlke

Městské nidé předloženy byly

zprávy týkající so kollekci z rúz- -Oxnumeni úmrtí a díkuvzdaní
Já nížepsaný h bolistiiýiu 'srdcem oznamuji všem

přátelům h známým m Pánu Polin zalíbilo povolat i

k Sobě dobrou naši manželku a mutku paní

V iiedílí dtf 3 t m bylt
míle překviipcfiá rodina pan J
VV 'fandu iiávétívwu panu W
Fríaiifa n pani z íowa CÁíy l Van

Fríaiif Jfst bratr pí Zerzmové —

Ve čtvrtek ráno odejeli opét do
svého domova

V sobotu Ul t odejela do Kvé

bo domova v Iowh Cíly paní Vla-

sta Houčková ae avým synáčkem
lilela návštévoii u Nvých rodiéíi
manželů Parloáových a přátel v

Omaze 0 lýdiii
V ňterý t t podstoupil jíž

třetí operací v Mster nemocnící
na zánět slepého střeva mladý p
SVm Zemánek líO-ld- syn jmmi
J Zemánka Přejeme mladému

trpitcli by se operace tentokráte
dařila dokonale lak aby se brzy
úplné pozdravil

Pan Joh Knotek z Uavenna
Neb n jeho paní a malou dceru-

škou dleli v Omaze návštěvou mi-

nulý týden v rodině p Čermáko-
vé Paní Knot ková rozená Sma-

ltová jede vždy ku Čermákovým
jako domu a její malá hezoučká
dceruška bylu pokřtěná po své

kmolřičci! pí Vinci Čermákové
kteráž jest jim zároveň druhou
matkou

Pan Edward Donát o jehož
poranění jsme přinesli zprávu v

minulém číslo t I jenž přišel o

nohu pod kolenem nalézá se v ne-

mocnici v St Joseph Missouri se

rychle pozdravuje ku potěšení ro-

diny a čelných přátel
Minulou sobotu odejely do

svého domova v IJuwood Ncbr

paní p Platná vdova po zesnu-

lém panu Antonu Platném býva-

lém to naším jednatelem a i

sestra Anna Vávrová a paní Šťá-yov- á

Po dobu své návšlcvy v

byly milými host tu i rodiny
Fr parlošc jejieh to švagru

AkSar-Bc- n karneval setkal ne s

plným úspčehem
V sobotu v pňl noci zakončen

byl karneval kde bě-

hem děsili dnů přes sto tisíc lidí

nejrozniaiíitějším spíisobcni do sy-

tá se pobavilo a ačkoliv násled-

kem příliš chladného počasí účast

na karnevalu nebyla tak velká ja-

ko roku minulého přece jen ml
A ' ur-Pc- n setkalo se s

dobrým finančním úspěchem jež-

to vydání nebyla celkem tak vy-

soká jako před rokem Ostatně
hosté kteří v týdnu slavností do

Omahy u značném množství zaví-

tali byli se vším co pro jejieh po-

bavení bylo připraveno do tiej-vyš- ší

míry uspokojeni a není té

itcjmetiSí pochyby že i příště ve

větším jesle počtu do Omahy ku

slavnostem Ak-Sar-P- zavítají- - —

Mezi zvláště zajímavými atrakce-

mi první byl v úterý m t odpo-

ledne automobilový květinový

průvod jemu přihlíželo tisíce a

tisíce nadšených diváků jichž jed-

nomyslný úsudek o skvostném

plín (ulil byl že posud něco tak
nádherného neviděli Na průvodu

podílelo se přes til) automobilů jež
vesměs byly úžasně krásně deko-

rovány a za nimi následovala řa-

da rovněž pěkné ozdobených bicy-

klů a motoreyklii - Ve středu
večer odbývala se elektrická pa-

ráda jíž přihlíželo dle různých
odbudil mezi 200000 a :!O()00) lidi

a panuje názor že to byl největ-š- i

počet diváku v historii elektri

ckýcli parád Také při této příle-

žitosti diváci byli skvělou výpra-

vou jednotlivých fhmt velmi uspo-

kojeni Ve čtvrtek milovníkům

ušlechtilých zábav řídkého požit-

ku dostalo se v Auditorium při
prvém koncertů jichj zde radu
Sdružení omaJUkýcli maloobchod-

níku ve prospěch dobroSinnosti

Auditorium bylu až d"

loktu jak Omaiany
lak Ittedv a venkova naplněnu
Pru prvý tento konceit íUkáu byl

preslulý iyiu Tonický orthestr i
Hustnou ne wvýei výtečným kapci
lUiu pr Ivai l Muekt tu pts{i m

pru tuto pííleiitttst bl Velmi cen

ný a jihu julaiilým provitlciiiiu
Pr Miit k tu tvým uiclustrtin pu
tvrdil 4 piitlcItAťcjiit liebuiivv

ptivřti nebyly lúktnuk při'hnané

TaVí pu ValdOn ilde il talu

litidihtiikůiu t Vapctníkuvi v "!

u éitu bouthvt bu pupťsVu Plť
llk Cíchy pulllibílH Jit e V

tot lu ntrtl pryiii ittl-t- u i tuibot!
kisiUtt Anton Vltk vitltto lv

bi't(nbvé j l I hrál luUihá d

i% litUilM tib' ptvobtUeh kl
tikft jtku jVtUn iiťjb'p!ťh Vn
rettidt k mUtnV Vtrnř Vdv Ooiattu

náktiHoti kvttil poetti V pá
k Vtr lbvvl e V luktim
ďvk bu bnv ItOb á AV ar H'
kenmuMÍnl ph' VUřJ? tvoji
ok WWtt tíntnn1 lom Iv ptťui
bul tu btf l d iřítl luitu

Vdv vidinou nilkcni % luhtu-- l

Marii Krumlovoii Walter Rosický
po celé zemi výminečné popularitě těšící se Čech Se-

kretář a manager dvou největších časopisů

"Nikdy jsem si nebyl toho vědom jak mnoho

rozkoše mu žc býti z tabáku odvozeno až když sám

začal jsem Tuxcdo kouřiti Tento obdivuhodný ta-

bák jest tak jemný že nikdy mému jazyku nebo hr-

dlu neuškodil Mohu jej po celý den s tou nejvét-š- í

zálibou a potěšením kouřiti"

která tiše v Pánu zesnula ve věku £1 let dne l'{ záři t r

a pohřbům byla ve střídu ló září z chrámu Páně sv

Václava v (leianium na tamnější hřbitov — Na tomto ml-Kí-

vroucně děkuji za dojemné provedeni pohřebních ob-

řadů dúst pánům (jmen jejich neznám) a panu pohrob-níkov- i

za pěkné vypravení pohřbu a všem přátelům n

známým kteří drahou naši bytost ku hrobu doprovodili a

květiny na rakev a hrob její darovali Všem volám:

Pán Duh !

VÁCLAV KRUML

truchlící manžel a r starý synáček

liiirwcll Ncbr dne 11 říjnu 1!)K

Zkuste dýmku Tuxedo dnes

-

Oznámení úmrtí a díkůvzdání
V brzku uhlídáte proč tukové množství chvat-

ně známých mužů — rtkných národností — tento

tabák kouří a doporučuje Cznáte řo Tuxedo jest

jemnějším lahodnějším v každém spú-sob- uspoko-

jivějším nežli každý jiný tabák jaký jste kily

dokonalý tobák pro dýmku I cigaretu

Neziiutrnýia žalem stižcui podáváme všem svým přáte-

lům a známým truchlivou zěst že drahý u inilovuuý strý-ět- k

náš pan

Josef Bartůněk
Mimi v pondělí láno dae 1 iljiui 1 !)!" ui farma uvélio

brutrn Jam Itartuňku po krátké nemoci nu xápal pito —

pi htťh mc odbýval v Htf-fil- (i října domu jeho bia

tra Václava partuáka ve Kelmyler Ncbr — Zemnily na

rishl ne v Opořanceh klaji táboisktiu v l Voltách piuvéiu
itkoím byl 4s roku klár a byl svobodný Zanechává tni-thljc- i

dva bratry Václava u Jana čtyii ctry Máni V o

runku Joelku a Julii --a vi lkou iudu t áU l Z situlý

piiiiiibžcl ko fc'olLňtu Táboru ěk i V t W„ a T

boru Ml'idUty" řk lío M W A

Pil letw pro lú% tak Muiitm píthittimti cítíme e i

podrkovatl iřťilwúím panu U A DatUkovi jta pru-luitit- l

tklivé upulkuví ptdířrbní lni jak ve upulkuvi sioi

{A i na bil ituvJi UUt t i lkujviuw tVWom pčuťkcuiu
hliorti a tlujiiutiý tpcv it ul raki tóhmuui ebiáivkm e

Miublio lbUi nuic di'v lu-ťb- ť piijniť pohrubldk p J II

U Caltaiíhau #a ir ypra ul pulu hu rpiimuA d

V ii j nit %ftn luisií um rVve NtjtdciuVji niv diky

luekf přijmou diiri kotlin jaku icttiii pu
lelt íUÍ'ol Vlci Í e puhi bi át tutlali Jlc ittlltuU V 1
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