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oddechli si protože po dobu
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Správně ceněny acVúJcladně zpracovaný
Celovlsloé Vestee

obleky pro chlapce

Potaatárajf asii tuctu roimanltých
drubli látek a barev Límce n obléká
tech Jaou do řtverhranu vykrojenykrásné iemokoo vykládány a hedvá-
bím vroubeny Obleky ty opaUenr
Imprrlal pánem ventlcky opatřeny dv
ma kapulckaml a kaiboty iruml Tét
kut látky na táplaty pHloieno

#250 v

Vtstee obUlcy pro clilapce z modré serge látky zvláště pohodlné a velké
se sallor límcem a bílými neb černými knoflíky se zdokonaleným
pružným pásem a opraveným střihem rukávů Obleky tyto jsou velmi
vkusné pěkně se nesou -

jsou velmi opatrně a důkladně zpracovány a

vydrží tak dlouho jak obleky za cenu pateronáaoboou dbn rmtěchto Jež my nyní prodáváme pouie za

)eD porovnejte vzácné tyto tři druby oolekfl s jinými co do
'

dobroty látek vkusu střihu a ceny a budete převěděenl
Véiěpujte dftkám svým Jak maji choditl — a kam choditl
Vy tami víte — jakž i povědomo jest závodu

iT "ZÉÉlteiíSczaslfiiílc

dravý živel stal se nebezpeč
ným aby mohli z domků se vy
stěhovati Leč nebezpečí minulo
a oni klidně opět pohlíží na dra'
vou Missouri kterak proudy její
valí se mocnou rychlostí do o

brovských vod Mississippských

— Změnu ve svém spolkovém
zřízení učinil tyto dny prospívá
jící dámský sbor Čechie čís 161

A O U W rozhodnuv se při-jím-

ve svůj kruh též mužské

členy Změna tato bude nepo

chybně sboru ku prospěchu ne

bot tím dokázal že chce ruku
v ruce s muži kráčeti za uŠlech

tilými cíly ku povznesení lidsko

stí jež má býti všem spolkům

světlým bodem k němuž mysl

jejich se nese K usnesení tomu

přejeme Čechii mnoho zdaru

— Kdo chce mít zuby bez

bolesti vytržené neb dobře vypl
něné ten jde k A P Johnsonu
zubnímu lékaři 1402 Farnam ul

Telefon 1561 tf

— laro objevilo se již mezi
námi v plné své kráse s nevy

hnutelnými svými prškami a bouř
kam! a jarní práce jsou všude v

plném proudu Všude lze zříti

pilné obyvately vyklízeti dvorky
a zahrádky upravovati a nový
život jakoby vléván byl v celé

město s nastavším teplým poča
sím Kéž také nastane jaro těm

mnohým a mnohým dělníkům
kteří po celou zimu bez zaměst-

nání trávili v obydlí svém čeka

jíce toužebně na jarní otevření

práce s prvním zábleskem jarní-
ho slunce

— Katolické divadlo které mě

lo býti pořádáno příští neděli v

Národní síni bude odloženo na

den 7 května Příčina změny
této nebyla nám sdělena '

— Se stavbou Tělocvičné Jed-

noty Sokol pokračuje se rychle
ku předu Základy jsou již úpl-

ně položeny a ostatní materiál

jest již téměř všechen po ruce
takže tyto dny přikročí se ku

stavbě budovy samé Očekává
se že dohotovena bude v prv-

ních dnech měsíce července ne'
bude-l- i práci brániti deštivé po-

časí"

— Pilné přípravy koná Velko-výb- or

J Č D aby důstojně
pětileté trvání tohoto těle

sa jehož založení připadne na
den 6 května a není nejmenší
pochyby že bude slavnost tato
velmi okázalá Pečlivě sestavený
program zahrnuje vesměs cenná
Čísla jež zamlouvati budou se

každému účastníku S velkový-bore- m

působí též zdejší čtyři
dámské sbory J Č D které
ve Velkovýboru jsou zastoupeny
a kde tolik oblíbených sborů pů
sobí společně tu lze očekávati

výsledek skvělý Tedy na shle
danou 6 května v Národní síni!

tSĚfTenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé im porto
vané plzeňské jako malvaz To

je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepička! A což ta chuť! Ja
ko křen! Když jste "v městě"
neopomeBte zajít na 'jednu' plzeB
ského třeba tu velkou a oč že se

budete cftit jako doma

— Skvělou společenskou žába
vu uspořádá dne 13 května Tábor
Columbus č 69 W O- - W svým

přátelům v síni p Jana Hrocha
ku které již nyní koná zábavní vý-

bor rozsáhlé přípravy Zábava

pořádána bude na oslavu pětileté-téb- o

trvání zmíněného Táboru

který za těch 5 minulých roků
získal si všeobecnou oblibu mezi
našimi krajany Není pochyby
Že zábava bude mítí zdařilý vý-

sledek

— Není snad každému z na
šich rodáků povčdotno že W N

VVbitney v č 103 jižní 16 ul

prodává skvostné ženské střevíce
za £250 jaké by všude jinde stá
ly £350 a přec každému snadno
lze se o tom přesvědčiti Továrna
obuvní která jej obuví zásobuje
neprodává žádnému jinému ob
chodníku v městě Měli isme

příležitost druh těchto ženských
střevíců viděti a posoudit i a nutno
nám přiznati že skutečně jsou to
střevíce £350 všude jinde ceněné

když sami si je prohlídnete
uznáte i vy pravdivost našeho
úsudku ač koupití je u nich mů-

žete za pouhých £250 A ani to
nenf vše zaručujíf oni dobrotu
střevíců těchto ie vydrží í formu

daleko nalezena byla konev s pe-

trolejem a hadry toutéž tekutinou

prosáklé Nádoby na vyvážení

vody byly od provazů odříznuty
což nad vše ostatní vysvětluje ú

čel noční návštěvy

— Také v Omaze zabaveny by

ly doutníky v bedničkách s padě
lanými kolky Pokud známo bylo
jich skonfiskováno asi 35000 a v

ostatním distriktu kterýž skládá
se z Nebrasky a obou Dakot asi

15000 Spolkoví úřadníci tají
jména firem kde je našli Zaba
vené doutníky jspu z většího dílu

sprostších druhů jaké' prodávají
se dva po 5 centech a pocházejí z

továren Postál Eagle a Cash v

Pennsylvanii
— Tímto omamuji všem ctěným

krajanům že jsem zařídil nábyt
kovou dílnu v čísle 1901 jižní 10té
ul Nábytek jako divany pohovky
houpáky židle a jiné kusy nábytku
se vkusné potahuji dle praní 1 vy- -

cpávají žíněmi a jinými látkami

Slamníky koupíte u mne levněji
než kdekoliv jinde
62M1 F S Fiala

— Majetníkům stavebních po-

zemků a domů dána byla lhůta do
5 května ku správce chodníků
Neučiní-l-i toho město vykoná prá-

ci za ně ale výlohy jim připočítá
— Z nařízení školní rady ta-

jemník Gillan objednal 10000 pa-

tentních desek na školní knihy
Bude s nimi učiněn pokus do kon-

ce tohoto roku a osvědčí-l-i se no-

vota tato bude trvale do škol za-

vedena

Tíěžká krcclka Rhoda Tol- -

son málem byla by se dopustila
vraždy v hostinci Johna Wrighta
v čísle 105 jižní 12 ul Pode-
zřívala manžela svého z udržo-

vání důvěrného poměru s jinou
ženštinou a ve středu se odho
dlala že mu navždy zažene chuť
na takové spády Našla ho ve

jmenované místnosti stojícího u

nálevny a beze slova začala stři
letí Kule však minula Tolsona

podivným řízením osudu zaryla
se Černochu Williamu Kobbovi
do paty Nežli mshla kreolka
ve střelbě pokračovati byl jí re
volver vyrván V nastalém roz
rucbu raněný černoch se někam
odbelhal a ženština zmizela By-

la však zatčena později v Čísle

420 Uodge ulice a uvězněna

jednání své omlouvala tím že

byla opilá a nevěděla co činí

Originál Buďweiser — pravé Bu

dějovické — stále čerstvé na čepu
Národní Síni Zkuste ho a jistě

po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též
na skladě dUitf

— Koronerova porota kteráž
vyšetřovala zastřelení A J Ro
binsona v hostinci hotelu Bruns
wick rozhodla že sklepník Smith

vypálil osudnou ránu beze všeho
zlého úmyslu Smith dosud dr-

žen jest ve vězení ale nyní sot
va bude proti němu Dodána ža
oba
— V poslední schůzi výstav

ního řiditelstva oznámil před se

da Miller že sbírání předmětů
na Kubě a Filipínách spojeno je
se značnými obtížemi Generál
Otis prohlásil že bez nařízení

presidenta McKicleyho pro celý
podnik vůbec ničeho neučiní
kdežto Kuba dosud je zpustoše
na válkou do té míry že není

ani čeho tam sbfrati Hawaiské

ostrovy mohly by poskytnouti
slušnou výstavku ale žádná z

vládních lodí nezastaví se tam
na cestě z Filipín Oznámeny
byly podmínky za jakých státní
hospodářská výstava bude uspo
řádána v obvodu výstavy Větší

Ameriky Řiditelstvo uvolilo se

poskytnouti státní hospodářské
společnosti £30000 s sice £10- -

000 na tisk préniních seznamů
£20000 na oznamováni pré

mie s jiné výlohy Výstava po
skytne potřebnou prostoru a po-

staví všecky budovy stáje a kol-

ny a uvolu je se vydati volné

lístky všem úřadníkům státního
oddělení jich ženám a dětem a
všem zřízencům

— Hledáme česká děvčata pro
domácí práci a odporučujeme do
bré a zkušené holky do nejlepší
domácnosti za mzdu neivvššL

Holky neznající řeči anglické od

poručíme do doma mezi Ameriká-

ny kde naučily by se řeči i spfiso-bů- m

— Omaha Employment
Bureau tto N 16 Str Telefon
11 a dUoMi

— Řeka líissoari která minu-dn- y

hrozila způtobiti značné

škody svým vystoupením s břehů

opit nabývá svcao pravidelného
rlrx zíixť rjxLít opadává Kra

Záp o oněch "NethersolV stře

vících aneb vystřihněte tento Člá

nek a ukažte mu jej a když vám

druh těchto střevíců předloží za

jisté doznáteže úsudek náŠo nich

jest podstatný
— Do úterka vydáno bylo měst

ským klerkem 2300 licenčních

známek pro psy lest to o 100

méně nežli v tutéž dobu roku mi

nulého

— Pozůstalé zdi po Kingma- -

nově skladišti hospodářských stro

jů strhovány jsou v těchto dnech

pod dozorem náčelníka hasičstva

Redella Jakmile nalezena bude

vhodná budova začne firma opět
obchodovati Nové zboží nalézá
se již na cestě do Omaby z vý
chodní továrny
— V poslední své schůzi usne

sla se městská rada přispčti aspoň
do jisté míry těm ubožákům kteří
rozvodněním se řeky byli nuceni

opustiti svjé příbytky v údolí
Nežli voda opadne budou ubyto-
váni ve volebních budkách a kde

třeba městský lékař poskytne po-

moci a ošetření Stav některých
je velmi bědný Tak na příklad

jedna celá rodina vyhnána byla ze
skrovného domečku i s dítkem

spálou nemocným a ubožátko po-

loženo bylo na zemi kdež jedině
deštníkem chráněno bylo před

palčivými paprsky slunečními Na

vystěhování těch kdož měli by

nábytek a ostatní domácí zařízení

zatopeno v domcích povoleno
£25 Záležitost s neštovičaí ne-

mocnici ve Fontanelle parku vleče
se jako mořský had Mayor veto-
val ordinanci dle níž měla býti
odstěhována na Winspear Tiian- -

gle ale co se s ní přece mi státi
na tom se rada nedohodla Mayor
Moores ve svém přípisu poukazo
val že nějaké trvalé místo mělo

by býti vyhlédnuto neboť prý se
V %# w

muzeme tesiti na skutečnou ne
štoviční epidemii až se naši dobro
vol nic i-- z Filipín vrátí Městský
účetní oznámil že hotovost ve
všech fondech obnáší £226365 76

John I Kemp potvrzen byl v úřa
dě městského vážného a vába jeho
nalézati se bude v č2406 Leaven
worth ul

—- Úterní schůze klubu ob
chodníků byla í pro širší veřejnost
dosti zajímavou Jednalo se totiž

sorganisováoí společnosti za
účelem pěstování cukrovky Pří
tomni byli zástupci nového cu
krovaru v Ames Weybright a AI
len kteří vyličovali jaký výdělek
by v tom spočíval a zároveň po
dotkli že společnost jejich kteráž
má £2000000 kapitálu postavila
by ještě jeden cukrovar a sice
někde v okolí Omahy kdyby měla

pojištěno dosti cukrovky Ve schů

zi rozebráno bylo již za £1500
akcií a sejde-l-i se nutných £5000
bude ku pěstování cukrovky při
kročeno R M Allen místopřed
seda Standard Beet Sugar Co

vyjádřil se že z každého akru cu

krovky snadno lze vyzískati čistých
£10

— Nikdy v minulých létech

nebyla taková poptávka po po
zemcích vlastněných dráhou Union
Pacific jako letos Prodala totiž

jmenovaná železnice za minulý
měsíc 8372 akrů půdy v Kansa
su 3000 akrů v Coloradu a má

přihlášky na 14720 akrů v Ne

brasce Wyomingu a Utah
— V úterní schůzi okresních

komisařů ustanoven byl August

Rogert aby od i" května udržoval
v pořádku jižní a zapadni boule-var- d

při platu £50 měsíčně Ze

zprávy finančního výboru vysvítá
Že hotovost na ruce obnášela 1

července 1898 £18867086 pří-

jem do 1 ledna 1899 činil £284- -

13645 úhrnem tedy £47280681

Vydání obnášelo £329220 14 tak

že zbývalo 1 ledna 1899 £143-586-- 67

Zajímavou stížnost má

okresní pokladník Hetmrod jenž
neví kam s penězi Dle zákona

mají platit banky v nichž uklá-

dány jsou okresní peníze 3 pro-

centa na denní přebytky Za

těchto podmínek vlak Žádná ban-

ka peněz nechce a poněvadž lev-

nější úrok nesmí přijati navrhuje

pokladník aby pro okresní peníze
zřízena byla v radnici ohnivzdor-

ná železná pokladna ve zdi O vě-

ci této bude ještě jednáno
— Poštovní stanice C otevřena

bude v Muellerovi budově na Vin-to- n

ni od 1 června

— Jak nám sděluje pan J F

Weibright zástupce cukrovaru

kterýž se staví v Ames Nebraska

bude tato společrost cukrovarni--

cki pěstovati asi 3CS akrů cukrov

ky u Omaby a tolikéž u Counctl

Bluíís Hlavním účelem toboto

pokusu jest zjistili zda-l- i pří řece
IT-t-

ri
feoda s dtf ítí cukrovka

nalézA w ve známé

lékárně Jilm pérmdka

v lisle 1266 jii ij úl
blíít Wiltíavu

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPAD

slézá se T ř 509-51- 1 Již 12 ni

7 NAŠEHO MĚSTA

- — Před soudcem Fawcettem

podali v pondělí okresní komisaři

odoověď na "iniuction'' okresního
klerka Havrlyho kterýmž zaka

suje se jim míchati se do záležito

stí jmenovaného úřadníka Uvá

dí Že auditor kterého oni jméno
vali nemá nic společného s kan

celáří klerkovou a že srovnávání

přehlídku účtů vvkonávati museli

zvláštní zkušení účetní při vyso
kém platu Komisaři popírají že

jmenování do úřadů bylo diktová

o nějakými politickými zájmy —

Soudce Fawcett po vyslechnutí
důvodů obou stran oznámil Že

rozhodnutí své vydá v pondělí
— Spolek kněží a kazatelů po

dal před policejní komisí formální

protest pretLudělení vvčepaího

popeleni správě výstavy Větší

Ameriky Uveřejňujeme k vůli

zajímavosti tn ze ctyr pncin ]i
mil velební páni jednání své o

spravedlfiují Zní jak následuje

i — Poněvadž jsme toho náhle

do že prodej lihovin na výstavišti

je prostitucí účele výstavy
rOněvadž hostinec má znemrav

Sující účinek zvláště na ty kdož

a výstavišti zábavy vyhledávají
— Poněvadž město naše a stát

isou zkomoleny a zneuctěny ote
vřením hostince ve spojení s ta

kovým veřejným podnikem Ve

čtvrtém odstavci poukazují strážci

veřejné mravnosti k tomu že udě

lení výčepního povolení příčí se

zákonu Slocumbovu

— Žádná mouka neni tak dobrá

jolu Zvonttka a Aksamita % Wilbcr

Zkuste ji a budete uspokojeni

— Odbor sčítání lidu ve Wash
inrtoně zahájil dle všeho už čin

nost svoji V pondělí obdržel ta

jemník zdejší zdravotní komise

Barker dotaz zda-l- i má správně
zaneseny všecky údaje o úmrtích

a porodech v Omaze od r 1 890

Barker praví že číslice jeho jsou

t nejlepším pořádku
' — Mezi okolními majetníky po-

zemků opětně začíná se agitovali
o snížení vrchu na ulici Dodge

praví se že tentokráte jest naděje
as zdárný výsledek Až dosud

vždycky vyslovila se proti zvele

beoí tomuto většina majetníků

— W W Lunger zvláštní po
zemkový jednatel dráhy Union

Pacific jenž procestoval právě zá

psdní část státu praví že prérij
ní požáry natropily tam veliké

ikoďy Hlavní obefl vzniknuvší

v jižní části okresu Box Butte
nnal se k jinorycnodu a na mno

hých místech rozšířil se od údolí

severní Platte řeky ku Billingské
linii Burhngtonské dráhy Vše

cky přírodní pastviny byly prý

zničeny s vezme prý to téměř ďva

roky nežli se vzpruží Ztráty na

dobytka nelze odhadovat! ježto

podrobné zprávy scházejí
— Pan Jan Pros na jižní 1 3 uL

(v Brně) přijme do práce mladíka

přes 16 roka starého který by
dovedl jezdiu s koňmi 04x3

— Zajímavou žalobu na od

škodné proti firmě Swift a Co po-

dal Frsnk Samland Praví že

pracoval a jmenované společnosti
a le při skládání ledu jeden spo-IndSln-

ík

nklouzl a zasíhl jej kle-lU-

ns zdviháni ledu tak prudce
ůo kotníku Ie způsobil mu trvalé

poranění Žalovaná firma pro
L řešila se prý tím le nepřinutila
vlečky své zaměstnance aby gu-no- vé

boty nosili s za toto nedo-

patřeni požaduje Samland 11849
álkodnébo Rozumuje totiž že

fcfyby mil onen dělník gumové
nhvl hv oadl a ieho nno--— --i — — -J

ETSÍ1

— V noci ze soboty ns neděli

t'-- byl pokus o vypálení ne-Clrr-xl

crrjocoice ve Fontanelle

r~: x nilli2 se vlak probudil

d::z3 xistrxia Byu

O f i cllirl v asxiství Foa- -

i I" "! r é

Celovlnéné Vestee

obloky pro chlapce
PoiíUvaJI t krinn?oh íedch i

lmian?eh látek %i HouUche Hkvodť
ně lemované nellrokým do ítverh ru-

nu vykrojeným lfmcem a kabátky hed-
vábím vvilvaná A co ditky nejvíce
potěAi — kalhotky oputfouy Ifemlka-pna-

a vestičky dvéma Druh tichto
p£knyclt malyob obleků jde u náa Jako
o dračku neboť Prodáváme Je ta

I #sss

Tyto pftlccutfivá hadice Delojt tlce mnoho
a též je inl nehodlám odmru{ovtl vlak hadi-
ce jel prodáváme po 8 10 a 12c urafDjrme

Prcdnllť jme (leh minulá názony 5fX0 ftři-Tf- cft

a žáHná nrdoily nám Mttnoetl { íhlll

jíme vynahradili kuldon která hy n neofvid-lil- a

aueb potrhala Máme mimo (ech tál i hadi-
ce xvláilě pevná a trvanlivá po 23c iirevie

Hrábě po lfic lopaty drát řeiHový
na okenice drátěné i brady pro drůbež
ceníky a kropáře iací ruční zahradní
stroje a niBÍiřliá jluá víci v domácnoatl po-

třebné

KontinktoH a stailt-- l by nám mřll di
pflleiliořt ponkytnonll jim nate nejniMÍ n 'Má-

ky ta poth-hn- é tavtbof leiexáHká potřeby ja-

ko jaou sámky panty hřebíky Šrouby
a tisíce llnych 4ci Čítáme na velmi nitká pro-
cento výtěaka

Iři 14 Farnam ul

— V řece Boyer pět mil sever-
ně od Crescent la utopil se
včera ráno Edward Gillum jenž
dříve po celou řadu let v Omaze

bydlel a odtud z návštěvy se vra-

cel Plul přes jmenovanou řeku
ku své farmě jež nalézá se na se-

verním břehu když tu člun jeho
zavadil o drát a okamžitě se pře-
kotil Farma Gillumova byla za-

topena tak že manželku a dceru
musel odstěhovati do tohoto mě-

sta Nešťastník čítal 45 roků

ON AGAIIM— APRÍL 30th
THE "KATY" FLYER

XJlllll Ulilll
Bock Sprint v kusech ilOO

drobné u
Ohio v kunech „I7UU" drobná Hll)
Treolon v kuaecb tího
Haooa v kuwnch asou
" drobná km

Walout Hlock i
White breet v klínech aa 75

drobná tSM)

Vidy váfeno SCflO liber ca tonu a do
váíeno ceakyml ruxváJtecl Katdýjeet
rychle a dubfe obalouten u

I LEVI 715 So I3tb St

CHRAŇTE SVÝCH OČÍ!

Oél proakounáme a prohledat) cdar
a a taraěuJcMe aupokojraf

Xanáaání zraka sptsobaje boleni
hlavy

— 0—
yLií' '"'r"1?1 fcIrT pc ' "

by jim aptaoblTo pár vědecky
JEJt""" mA'ch rku Pfreoých brejli
"fhteavá oíl proakonoaU tuW nic n uaeťítáme dUmtř

wot & Ttu5oV Co
1408 Faniai ! -- 0- QJUHA

FOTOGRAFICKÉ UMĚNÍ

kfek výikuni a prve v iivoU ealedávám

kwryclipodob NeJhlevoejjBimíoaaB1
potřebného v7lenl íl oibriaownl BejDHuiUéjliío ptavenl m&fkomíne předevtia tlho vváraého nadánLvxitl obru DřrMiáan
b Jako ii„b Tra4 'i trnTa rZwínot aaérjírilw OvÍJ J li?33

Mrott a DořrlMil -
alraset a tedy I twjiepáí podoby obdrtíteT

FOTOGEAFISTT

S1MUI17
J 15 ml Oauha

Octatsftfini a cnovEíkfia

V knihlniMCtYf Pok 7í i
atiot viecbar divadelní rw

Wy Uaken y Cechich a ejaoW řwbri
y Lplný aexnaaa vlec h opia tailem vleta a potidioi adanu V aexaa--

ráavl a pří kaldé rárn
vyiadaje PUU o arxavaia Sod adnt

tax aoore jako oaie ve státu a

pakli ano tedy příštím rokem ta
táž společnost stavěti bude cukro
var v Omaze Jak známo vyža-

duje cukrovka mnoho práce a to

práce páravé kterouž třeba i dít-

ky mohou vykonávali a bude-l- i se
v okolí Omahy hojně cukrovka

pěstovati poskytne to zaměstnání
značnému počtu dělníků i jejich
dorostlejším dítkám leště není

zjištěno kde pěstování bude zkou-

šeno jest ale pravdě podobným
?e bude to buď u některé z ch

stanic na Fremont Elk-hor- n

aneb při U P dráze

— Še'tj zraku svého a potře-bujete-- li

brejle tak abyste zrak si

nenamáhali a neoslabili tož neme-

škejte a nechte si oči zvláštním

optickým strojem prozkoumati u

Aloe & Penfolď Oni za podob-
nou obsluhu nic nečítají a pak-l- i

uznaj za dobré Vám potřebné čí-

slo brejlí ku osvěžení zraku odpo-
ručili tož nemůžete lepšího dru-

hu křišťálových skel v brejlích
dostati a za cenu nižší než u nich

Jsouť oni v oboru optickém již
dlouhou řadu let a nikdo ještě se

nenaskytnul který by byl projevil
nespokojenost nad brejlemi od
nich koupených Závod jejich
jest v č 1408 Farnam ul přímo
naproti Paxton hotelu a před zá-

vodem skví se "zlatý lev" My s

důvěrou odporučujeme ie každé
mu

— Jak se nám sděluje podaři
lo se konečně pověstnému F
Hromádkovi dostati se do kázni
ce ťrozatim jet tam prý pouze
jen co nějaký jednatel neb dohlí
Žitel v knoflíkárně

— Na poště nalézají' se násle

dující dopisy se zdánlivě Českými
jmény: Mužské — I MacbAReba
FVaněk F Sílený Ženské—
S Palenský M Testky

— Dnes večer koná se schůze
zvelebovacího klubu jižní strany v

místnosti na to a Hickorv ul

vsaeaayaaw x
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svoji podrží jako každé £500
střevíce Jděte prodlédaéte si je
povL'an£te si slova "Nethersc!'
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