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Pří koronerovZ-- Ink vestu v Jilo

na jevo in pí Chocholová íla
ruče chytit od tá doby rostl od

tupni k stupni Hfarý pan Urod

ký Jnž míval malou vystěhova

—
k— --J pátek odpoledne něco nakoupítl a

nechala déli doma hVanlík bez leckou kancelář v ěísla 20 Aveuuft

Dr Aloí Urdllčk pojedl do Ti V přijal bystrého mladíka — s5at
kem n ním Mpfíziiiněho — za ťiřed

pochyby brát ai a ohněm v kam

nech a pří tom na něm chytl 'junbeto — A VVaahín utonu ) C 10
keť Jsa zahalen v plameny ubo

na 140000 Zajatefi téměř polovi-
na padla epidemií ra oběf as polo-
vina srbských lékařů i členové ci-

zích misií 'A misie v níž se nalé-za- l

p Skřivánek bylí vííchnl sti-že-

nějakou epidemickou nemocí
mimo něho Zajatci se mají v kaž-

dém ohledu v Srbsku znamenitě
Strava je výborná a kdo chce pra-
covali může si peníze vydélati —

Česká noviny do táborů zajate-
ckých správně docházejí a jsou
krajany zajafeí nadšeně členy

fíjna a adélujai Zučátkem příitl
nika Časem starý pari Hrodský se
docela vzdal obchodu přepustiv
kancelář synovci panu Franku

hý hoíík vyběhl ven a na chodníno roku vydá r:(ko-aiiierick- u
ku netkal se a matkou vracející sefwnet antropolog lr AU-- i Hrdlí

čka % YVaaliíngtonu na vážnou co- Hrodskému a Franku Hovákovi
Firma Jirodský & Hovák od roku stavební lionfralítor

z nákupu Tato ihned utlumila na

ii('m plameny ale při tom popálila
se na obou rukou K nešťastnému

stu do Tibetu kle ude pilné
camestriavat hledáním spojitost 'M) není již majetkem atarých

vlastníků Toho roku na podzimmezi opem a človékem Včdccký
hošíkovi přivolán byl dr Kropá
cek jenž jej ošetřil ale mnoho na

děje na zachránění nedával
ji vykoupila za pěkný peníz bansvét jo toho přeavřdčení že pro
ka Hohemia v Praze Pan Kovák Č A M 8antňropolotřa j v Tibetu velmi V--

Český hošík zabit autem — V vyšinul so na zámožného prozíravdířné pole k badání a proto vlá
Clevelandu v mm týdnu přííi vého obchodníka Jen jednou vyla americká neváhala tam vyalat

uzence velikého významu v tomto život Karlík synáček man bočil z obchodnické dráhy a to
9bylo roku 1899 kdy so dal svěsti

Zpráva za měsío září 1015

Ve schůzi ěfeny dopisy tří škol
které oznámily nové delegáty na
další dobu Hylo by Žádoucno aby

amčru jako jo dr Hrdlička l'o

Stavba cementových zdí chodníků a růnýcb jiných ce-

mentových prácí

Používáme vlastního korikrýtového stroje Za prácí
Výpočty zdarma 12-- 4-

želů K Kcbcky x i 11117 Wood

land ave Chlapec při pokusu pře
běhnout blíže svého domova jme

na kluzkou cestu politiky Jícímibyt dra Hrdličky v Tibetu počítá
blíkáuská strana mu nabídla nomise na C indicii v každém ze tí pří

itíeh roků Každým rokem vrá nací do státního sněmu Už mělnovanou ulici nevšiml si prudce ti delegát! správné docházeli ne
rozjetého automobilu jistého (1 (' zvolení jisté — aspoň" s pravilo boř jenom když zasedá celý Vý

OMAHA NEBE +v 1050 So 15th StHeurda Heard v kritickém oka že měl hlasů dostatečný počet —
t

ti ae cehko-arnerick-
ý učenec a bu

de podávat zprávu o postupu své
ho bádání

Dcntinová má přijetí do této ze

mžiku chtěl auto zarazit pokus ale politikáři vmísili se do toho
ten vsuk se nezdařil a v následují

konný výbor pracuje so h chutí

Tajemník Vzdělávacího Výboru
Z Č IJ J předložil návrh nu or-

gán Matice Mínil uznali za orgán
existující jeden časopis tím že by

byl tak zvaný kontest hlasů a kun
didát při přepočítávání propadleí vteřině nešťastné dítko skleslomě dne 23 října — Tun Otokar

jíž v krví do pouličního prachu Ještě Jednou zkusil sve štěstí jakoHartík v New Yorku obdržel kabe-

lovou depeái ve kteříž mu léku- - poslanecký kandidát ale tentokrát část svých stran propůjčit MaticíAutoista odvezl bezvládného hoší-

ka do nemocnice tam ale nemohli byla jeho porážka následkem změ 20c dobrá káva 20c tkteroužto část by vedl učitel He- -řem sdéleno onemocnéní éťNké

něných politických poměrů citelnájinace ne smrt dueto potvrdit!pěvkynč al Destinnovi Tato se nes jvavrh uznán dohrým a bude
Krajanka usmrcena vlakem — a skutečná Zůstává no něm vdo se na něm pracovuti: buď se pro- -nalézala v Kcrlínč a následkem ne

mocí nemohla dříve přijeti Defi
V Chicagu v min týdnu událo se va paní Anna Sováková rozená lásí některý měsíčník za orgán

%
—

I Znsíláme kamkoliv naši výbornou kávu ne méně jak 25

J i' r po 20 centech Zboží rozdělíme dle přání na pěti neb
10-li-

b balíčky piíto si 0 vzorky této kávy na zkoušku
na tratích C ]t & dráhy nešté- -niti vně jest stanoveno že odjede

Hažatová (manželka starého pana
Hrodského byla též z rodiny Ha- -

nebo se bude vydávati pedagický
list vlastní Kádi bychom však sly

slí při němž paní Kilomena Přibá-liov- á

z č 2350 již St Louis ave žatu) a syn Frank Sovák hleda-

ný lékař

13 října z Holandska lodí 'Kotfer
dam' a přibude do New Yorku dni

října Koncertní ccata Destin-

nové" bude zahrnovali celou Ame

utrpěla smrtelná zranění jimž za
šen předem úsudky nasicii škol
neboť zmíněný Jist by byl čistě od-

borný a nemohl by spoléhat! na

OMAHA COFFEE 1YIILL

Frank Žaloudek majitel
1904 So 13 St Omaha Neb

"Srbové neprohrají" — Sokol
krátko po dopravení do nemocnice

podlehla Jak svědkové neštěstí podporu veřejnosti která se školriku má zaručeno DO tisíc dolla Vladimír Skřivánek jenž s výpravětšinou zřízenci vlaku jmenova skými záležitostmi nezabývárů Koncerty jež míly býti zahá vou ze Srbska v min dnech se na-

vrátil do New Yorku a odtud do
44444444444 414i4M44444t44ťi44t44 444444444444 KV4né dráhy s parostrojem nesoucím Sdružení Skol v Clevclandě vy- -jeny 2 října v San ťraneúsku je

číslo 15G7 vypráví žena tato spa na od učitele ) Maska: 'WivnnChicaira zmínil se nři své návštěslí s dalšími venmés na pobřeží
Slabikáře" pomůcku pro prvnípacifickém rnuwely býti odloženy vě závodu "Svornosti" o cestě

kterou výprava musela ze Skopljc

třena byla na tratích strojvedou a

topičem byla však jíž tak blízko
vlaku a ten rozjet takovou rychlo

mcsice v ecske škole JSrožura taaž na unor příštího roku což zna-

mená ztrátu 14 koncertů v ceně do New Yorku prodělat Zo Skopl- - přijata do sbírky "České Školy"
kterou Matice vydává a v níž vy

MACH & MACH
— zirnví LĚKAfi- i-

3 po Paxton Bl 18 a raroam ni
Tul Doug KM OMAHA NEB

Ncjlépo iuHoufi zubolékařnká úřhlo-n- a

v trcilofiinIA NnjiiioiltirnAjM
mCu Vy Vrfue prvá tMly Vhj Bilraé

2'í tisíc dolarů Pan IJartík zdržel je vyjeli dne 13 září pánové Dr
stí že na zastavení v čas aby ne-

štěstí bylo zabráněno nemohlo bý-

ti pomyšlení Sražena jsouc nos- -

šlo sedm svazkůhí v New Yorku jen několik dní
Ze školy Winlield podána zprá

tudiš Jičínský Dr Czaja Dr ííu-- a

p Synáček p Skřivánek a ňt

íamplová Nasedali v řeckém pří
cm parostrojc k zemi zůstala ht- - vi Ze ji pice jen PuMie Sehoo
žeti na jedné z kolejí a těžká ko- - yla propůjčena nic musí platit istavu Piraeus na lod "Constan-tin- "

První zastávka byla v mě
a parostrojc ujela jí obě nohy nad jedné třídy jednou týdně $1500 ťkotníky Když vlak byl zastaven měsíčně — stejně jako učitelistě Almerc ve Španělsku a druhá
)řivolána ambulance z lawndalské Winficldský Itoard of Kducafionzastávka byla v krásném městě

Uibraltar Plavba no moři byla
stanice a tou v bezvědomí a silně

krvácející z ran na nohou dopru- -

zasluhuje ostrého odsouzení

Škola Uroiix je zavřena poně
vadž její místnost Národní Dudo

bouřlivá neb moře bylo neklidné

FRANK YUN"
vlutitni íihté a hojni tknohnuf

řeznický a uzenářský obchod ::

V ČÍSLE 2200 JIŽ 16 OMAHA

liohntf výbřr řcrtvího masa najlej)! jakemti a
ta ceny nejlevnřjst Vekeré výrobky uienifuké
Uňl tó nejlfiíi jukoBtl Objednávky moino u-- l '
nití telefonem: Douglaa 3122 ''

vena byla do nemocnice kdež za
krátko po té zemřela Zesnulá pa va se bude přestavovat Na zno- -

a odjel tyto dny do Dallas a (Jal-vestot- iu

Texas aby učinil potřeb-
né zmčny vzhledem k odročení
koncertů vrátí se do New Yorku
dne 22 října aby očekával De-

stinnovou se kterou ihned pak od

jede na koncertní cestu

Český chlapec spadl do řeky a

utopil se — V Chicagu 14-let-
ý 1

Kouká jenž a rodiči svými bydlil
v čísle 2:138 Clybourn ave utopil
no ve středu m t v Chieažské ře-

ce u Chcster ul Koska kc svým
bratrem Frankem a jinými hochy
stál na příkrém svahu břehu když
pojednou sklouzl do vody a než-

li mu mohlo býti přispčno na po-

moc utonul Mrtvola jeho byla
za několik hodin po té policií z

ní Kilomena Přibáiová byla C2 ro-

ků stará narozena v Třižovicích
u Plzně v Čechách a v Americe dlc- -

vuzbudovárií však posud není do-

sti peněz a tak se zdá že bodně
dítek odroste ncŽ zase škola bu

a 35 roků de otevřena HronxStí by měli své

Krutým osudem stíhána rodina

krajana — Hodina p F Fuky z
sbírky trochu popohnati
Provedena volba na příští obdo

bí a zvoleni : Jan Křczovský před

-- 4444 444444-44l444444-- 4-

4253 zap 21 ul v Chicagu jest

Členové výpravy vracející so ze

Srbska nebyli v New Yorku oče-

káváni neboť bylo hlášeno žo loď
Constantin přijede o tři dui pozdě-
ji Ještě když se výprava naléza-

la na lodi došla zpráva žo řecká
loď "Athcnai" byla potopena což
mezi lodním mužstvem vzbudilo

velký nářek Hylif všichni skorém
fíeky a na lodi potopené bylí těž
samí fíekové Pozdější zprávy

rozrušení neboť sdělily Že

všichni lidé na lodi byli zachráně-
ni O přítomné situaci mezi Hul-burské- m

a Srbskem vyslovil so p
Skřivánek takto i Do Srbska již
dříve bylo učiněno se strany Bul

zajisté těžce osudem zkoušena ne Giroceirní obchodboť při katastrofě Eastlandu ztra
sedá Vojta lícneš místopředse-
da J J Kárník prot a fin taj
Littlo Ferry N J Frant Horáktili jednoho 19 let a 7 měsíců stavody vylovena a odvezena do kte

V ClSLE 1212 JIŽNÍ 13 ULICE

(kaidému laímý BvaéíoQv itor)

nyni nov upravil a iuť joritvýrni cáaobami viobo druhu grocarl
aásobil nový majitel

pokladník Do redakčního výboru
"České Školy" učitelé: Daúkova

rehos pohřebního ústavu kdo by
konán inkvest

rého syna a v min týdnu pochova-
li druhého syna 21 rok a 5 měsíců

starého Stanislava Mladý Stani-

slav Fuka jenž jako st rojník pra

líenes a KárníkKrajanka skončila svůj život —
Matice v prvních svých pěti leV New Yorku náhle život svůj o--

coval v závodě firmy Western K tech sorganisovala většinu Českýchtrávením skončila krajanka Marie
VI 1 4 '

JOSEF J SCHNEIDER
Veškeré fknoby jiou aruíeny a budou prodávány ca fény tak nfa

ki jaké jmou va mčRté Zboif ta dováil a objednávky inoino učislti ti
telefouera Zavolejte Douglas 1821

hkoi v Americe její program aBauerová jež asi před rokem ztra haru několik vpádů ale bylo dolectric Co byl před devíti týdny
na 19 a Morgan ul kousnut čímsi

psem do pravé ruky Pes jenž byl
dle všeho pominutý zakousl se mu

tila svého manžela a od té doby Ke

atala těžkomyslnou Nemohla za-

pomenout! na ztrátu svého manže

kázáno že nejednalo se o vpád
'
ťU Jc' jus)5 "aznačen v brožurách

pravidelného vojska nýbrž byli to
! ktoré vydalu K provedení jeho

civilisté ozbrojení na útraty ra- - [
i'1 wliopnosti a sil co jí

kouské vlády a tou též financova-- 1
c'vl5 jsou l'- - A ty doufámedo ruky tak žo pan Fuka musil jila až konečně stala se tak tfžko

vsi sdou z jeho stisknutého chru ní Po tomto vysvětlení bvla srb-- 1 PHkytno cesko-americk- á veřejnostmyslnou že životu avému učinila
ská vláda imokoiVntt h Ir JAinA bude podporovati Cesko-Amer- i- F DVORAK prodavaí vepřa ART ROOERS prod dobytka Ikonec Zesnulá rozena byla 1 I AU FOWELii prodavafl ovciMartinicích na Čáslavsku byla 31 další zápletce nedošlo Hoj jest k

pu vytrlmouti K radě lékaře

jenž mu poskytl první pomoci cho-

dil se p Fuka léčit do nemocnice

Iroquois kde hc pokousaninám od
roky stará

Krajan smrtelně zraněn poulič Telfonujte trh pUta nám a dotanet btuod kladnou odpovéif — í '
lai So 807 — Raa phonea 8o 2111 — Bo 37S0

ckou Matici Školskou stejně jako
český lid podporuje Ústřední Ma-

tici Školskou v Praze V další
škol Matice dala tisknout

měsíční zprávy pro učitele a dou-

fá že je učitelé budou pravidelně
odesílati

psů a koček a jiných zvířat věnu

je zvláštní pozornost Zdálo se :í HOOfli 216 tichange Blflg SOUTH OMAHA

ní károu — V Chicagu v min tý-

dnu když krajan Vendelín Svo-

boda obchodník z c 2454 jižní
Spaulding ave vraeel se z tržiité

ze se rána bojí ale v noci z pát
ku na sobotu se p Fukovi přití- -

žilo tak že už v horečce třeštilku svému domovu byl jeho po
voz na křižovatce Harrison a Lu Lékař jenž byl k němu přivolán

dal ho dopravit! do nemocnice při ] Frank Svoboda
TI

ntn uuc nHsažen károu a on svr
žen s kozlíku Dopadl tak ne bndewellu kdo on předmm so

botu skonalifastnS na dlažbu že si zlomil ně

očekávání a Uulhary neboť něme-

cky smýšlející strana v Uulharsku
má převahu Sami Hulhaři mají
zášť vůči Srbům tak že konflikt

jest jistý aÓ jest též jisté že boj
dopadne v neprospěch Kulhaní

protože Srbové jsou nyní daleko
lépe vyzbrojeni než byli na za-

čátku války Spojenci jim též
zdatně budou pomáhat! Dále Ru-

munsko snad též po straně spojen
eů války se súčastnl a možná Žo

i Kecko bude nuceno pro stranu

spojeneckou s rozhodnout! Dálo

panuje v národu řeckém velké
nadšeni pru Venizelose který jest
velice oblíbený a a jeho obrazem
setkávám© se ve všech veřejných
místnostech vlče než obraxem sa-

mého král Konstantina Lid jest
panováním Konstantina nespo-

kojen protože týl jest velmi na- -

Krajan Sovák mrtev — V úterýkolik žeber a kromě toho utrpé

umueu) tavoa

P0A1NÍK0VÝnt t ěasuě ráno po chorobě trva
jící celkem asi osm neděl zemřel v

vnitřní poranění které se mu sta-

lo osudným Musel být policejní
ambulancí dopraven do okresní

Knížečka zdarma

pod názvem "Zdraví žen" zašle
na požádání W F Severa Co C-d-

ar

Kapidx Iowa Popisuje různé

choroby žen v nichž so znamenitě
osvědčil Sevcruv Uegulétor jako
výtečná jkiuioo a věrný přítel len
v utrpení Severův Itcgulátor je
na skladě všude v lékárnách a

atojí pouz $100 Kdyby vái tě

karidk jej neměl na skladě ob-

jednejte si jej přírno od W F Se-ver- a

Co (dar Kapida Iowa —

Advertiaement

nemocnice kdo vzdor veikeré sna
privátním sanatoriu jak N Y L

sdělují pan Frank A Sovák po
kluduík Hank of Kurope Původ
ní pan Sovák lehce oehuravěl na

ze Kkařů poíllebl takému zraně-
ní Ztwnulý krajan byl 51 roky
stár a pocházel s ltadnio na PlzeA- - vředy KdyJ mu nožík lékařův od

t telit o pomohl vrátit s pan Sovák

NejvĎt&í
iklad pomaiki

ve Spojeních Státech

1215 20 80 13ih lir
OMAHA NEBE

ťbonrai
Office 1 líumjlas HU

Heait]fiip# Iimiitlaa 52 1

v důmnění že je as úplně idráv
ku odkud se ai před roky přu
stěhoval do Spojených Států

Český hoiik přejet a usmrcen ke ivtmu stolku v batiee Avšak
v několika dnech se přthbUila vál- - klonča avému ivakru německémuv New Yorku byl v min týdnu S

QtmonnEíDcirjil)níjil choroba — otrava krve těa půl ruku tarý Edward KkartU

syn Várlava Škardy a fi 421 výeh
TU ul jeni jet am&trin v ji

paeuml vidor
_
peélivěmu oactfovaV

é - i

eUaii Vilémovi Srbové neprohra-
ji Jmiu jednak daleko lépe vy

shrojeni nr i před válkou puk
maji ivtáštnl válrěnickou taktí

i ' t
nt a uinful tkulk4 KkaM n ko
iic imdlchl Marně bvbi nřkolii lotartte na iiaara van -i
ktrě nekováni pacienta proti ku která v mnohých bwbch neuťpřejet tu ulici přel domem svých

rodiM na mata usuirern IVe-- l
ixtzzzzzt

neptHioin4 valccnukťiau uměniuhouhně nemoci marná byla ip
racti tui pravě tuue krutl ikuuSený
ufiuK iiý leiuM — Pan Frank A

itaáifh přdkú tltuitů V HrUkti
itiřiil iAdnýťh álecMiíMi a tri není

valných rtadib v lidových vr%Cíov4k byt příkladný typ ěckwa
merii kéha t mad leana jnl
nitátnurnuu plit a přirtiseuým na

vách Kdyl viijici počali reptali
Jrt jon tmi m mají ta ilal biti a
král juu nejda pomáhat a dle

Commonwťaltli Life Ins Co'

' - - --g=aa
FRANS MELS0H President

Západní spoUíuoal pra ilpaitttl til
rwjillut v plalnuMl ia lliiUKitsatthV
Nového pj iiínl lUUue v r 'ilá — pf (H0{X

Ntjptea!%ljit ipttltťmal Nhraace

dAuiiu w vypracovat k lividěnl
hthhiťmu pttstavrttL Narodtl m v V jřh předkt ltiVrite jrjuh boj

tu král tbnpil ta půlky a vypáldKutná Uuř rtVu IřV v tUtěw

l!af'k'tt věku 11 tet přijat

jistou %!rU poiud tieijiattmý it
řer opravovat eui m svím autu
a kdvl tyl bitov ehtžt iktititi
aUlt j t U v pořádku Kdyl
(vík řoíji-- 1 da sadu tak přejel
inaMha Kďi který si tně i au
toiuubtlem hrÁli kuik sAkt na
luUU Uhií mrtev i'oliťi# ktrrl
tMu tru Kli ý příd vvit třuva
U ijittiU 4vky okwhitutti avik
pnu tím ttťbyl ttikda ntVft
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