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celku jest třeba aby na
pujčovatdé koni
V noci na středu doplnění
Italově a proto ruce se
vozíku
koho by žila
al SoOrah
m
účastníků bylo lze zříti
obličejích
~
"—
K úžau svému však shle t t
vrátil
nriii
koupila si v rflzoýcb lékárnách černé
blíže úst svůdné
náplasti
muž
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ZDARMA POŠLEME VÁM
Jeden talířek zázraíného leku I lékař
aké dobrozdání pro váš případ j
bojíme kalilon nemoc puo

největSím BtFl!nln a galanterním obchodě v České Nebrasce
Celovlněné látky na ženské Saty Ženské pásy od ic do 15c kus
a 00 mužské celovlněné spodní
(všech vzorka)
35c yj
Velká zásoba Ženských plySových
45c kus
práďo za
mantil (cape) které se prodává
30c
75c mužské prádlo za
ly po 1250 možno nyní kou- 50c mužské nákrčníky 10c až 15c
pili od
ti jo do I5 00 Knoflíky vSech druha 6 tuctů za 5c
které se všude Dále mám na skladě množství
Ženské závoje
modlitebních knížek jakož i
prodávají za 25c yard možoo
u moe ob Jržeti po
velkou zásobu zlatých náuSnic
5c yd
%i 00 ozdoby (trimmings) na ženimportovaných přímo t Čech
ské Saty zi
za ceny velmi mírné
25c kus
v
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medici v 9 tml!il vurar ve aMiaov lUiMiriotu
Velirf KanclO
BokoloTn ' Krank

Jln

vclecenného

siníciiélio

17U1
81

zboží

Ht Václav PMbyt

ri

lllokory

l'odp Sokol

'

ušetřiti peněz
případě jest podivuhodná
Možnost

t

v

Tjrí ř

m

A

Ellái

i
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Votava návoděl I haaAkrdlant bankět Jimrt
Vouálka klerk J"hn Hrála ZXM Co )Mh Ht
o provodd Lhaa Hinrkovakr vnlttni atrái V
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'H]el venkovní atrii Jan Pětek
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závod olovnlcký strojnicky
a záracínlcký v Omaze
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HAI 1'almoté Dřevo
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WIMNtER k JOHÁNEK Anna
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Podpabor Nokelek

odbfvá avá achtia lednou měaitně a alea
kaidou drulma neděli v alnl Metrová
Joaelina Kaatl inlaUipledwd ky aá
Anna Bílek tajemnice Antonie (itejakal
6 atr úlnl- - Marie bílek M
Sáta Ho mih
a Ohartea BU Uma ba pokladnice AneAka
Koutak' vbor majetku Praatllka Atěpáa a
Aona tfrailnaáetui vbor Mary Vaněk a
Marie Matějka doaorkyoě Marie blbá
Tábor Mjrta U Í22 R !í A
odbývá Khdl první neděli r měaicl vankof-k- á
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rtedMKlka Mary Houkal nUto
pledaedka FrantUouavktajemnlce Kateřina
Veleilnrvká
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ilanzviín vnlifni atrái riarlr Hrubfvenk
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00
kvart" i láhev
BURGUNDSKÉ
importované kvartová
Uher $100
KOENIOtSBá-CHE— Laubcnbeimer
Marrobrunner a mnohá Jiná itará vy
braoá Importovaná vína
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uzenek aalámn iuuek a vie co do
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{inébo
t

$1

a YWrtt nllťl
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řfborná vlna a atolnl likéry
- - Tel 1148
Jednatelé pro proslulou Hnnterovou
amozitnou
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u orle Novátková
Kapková MlluaUna
Uureáovi
Kbor HrMa Tioré Doby t 86 JČi)
odbf vá avé ach tiwe kaidou 9 neděli v irěaiel v
nod odn v alnl Mntaově Ptediwd yně A
Ghleborádltti W lilium ětnloa Kmllle Chte-borM
1410 Wllllama pokladnl
Zikmund
ivaj ) I2th at tajeuinli:a V h Hartoě l&i
Bu
80 Uth
Nbor ltolealava ř 60 JÍ D
odhfváacbatl kaidou druhou 0děll v měaicl
v Národní alnl o
hodin odpoledni pledaud-k- a
Vinci Cermak IM 80 Mih Ht Tajemnic
Prantllka Čapek IS14 Martha al Úěetrlna
VnlomeMach 11 W I&tk Vt Pobladntaa
Ant Kment 1Í47 Bo lůth at
Sbor JI art ba Ursre 1 10
ttSbfyi avá pravidelná achnae vtdv 4 neddt
v měaicl v ťoknlaká ainl ťfedaedk yně Maria
Petat mrJHo IfiUl Ht miatobledaedkvně A
Krejíl tajemnice Nellle tiroboda U'lárlo U
Ht pokladnice Joala Janeček
la Ho 14 nu
V K Alolale Vaíoui prvni
pravixlkjně P
KoláFdrnhá provHlkyo Marie llrtuta vnitř
atráf AUilale Jindra venkovní atrát Maria
Jiránek vborniatiitku Anna Kupuart Kat
Valenta Alottle Kře Jíl líkal Ur L avoboda
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V pohodlné nálevné Jest vždy vfborný
ležík na íepu vÝhřr třeh mjli-pfiícdotuníkfl vueřných likíra a pravých
m fuliovaoyVb TÍn
1'ri'Strnnná ňtuloá míatnuat spolkoví
zamlouvá e luma a ct spolky leitké
Oidoze lepM pobodlnélfil
a IcvDÍ-jh- í
Též i iu taneí ní nemá v Bo
Omažfl rovné a proto ct apolky řeské
uřiní dobře kdyi před poHdáním zádavy
jakékoliv přeptají ie u majiurl" na podPrfzni kroj and poroučí ae
mínky
1

1

aaapar
Tábor Calombai ě 69 W0W
odbfv aefatta katd I neděle a
Unrf
Běalcl valní D Joa Kleprtkjř na ! a Wllll
am ulici Vel konaal
Jan Kraua miato
konaul Jan Kiuiěatek pokladník frank 1
Hornin Klh and Wltllaaa klerk Karel 61
nitka ltll o Wtb Htr provodil JJ Kolár
vnlitnt atrakce Václav Vejvoda venkovní
alrátc Krank Vejvodavf bor majetku frank

tomto
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Tel Jed Hokol v Omaha
acn&Ze kaMou dmhnii
oonývi avpravlt]eln
v menlH veer v avá miatD(ii t£S%
ru
tle
N o Uih Ht ťfaiac-dJm' k tajxmnlk
14'7 fo Mlh ii ííelnla Vái--I
řr 8 Kradla
r 13 k Onlar Ht„ pokladník Jaa
Baba
Koiáíní

Výtečná
sli
UMMll lita
stará víím
V SO

M

Odbfvi tré trhtrfi dvakrát mtaitné kaldnu
naděli a 1 pn'lélí v raíaicl v alnl Mvltovl
Oakmiřn! arh&ie odbfvi a I neděli v Mina
p6lldnl acbíiwi I nedíll v dubna a (tvructnl
i ledna a arpna Předaeua John Cbiehorad
Naše zásoby poškozeny byly o mUtopredaeda Fr Hroju lc taj Anton Nováa
W Ho Hlh ft ooonlK joaer Kaouar loM no
štědrém večeru kouřem a vodou mtául pokladník V J Ku o) IlUBo II Htr
vfbor maletku na S rok v J(ia Němec rfbor
Albert Kllilpraporefnik
Pojišťující společnosti odhadly acetnl Ant Hrálaa
vru ur J luiudar doaonre Jaa
škodu a my obětujeme veškeré Alula Kaiuar
Plfha naCelnik Ant VaUk rýp néí kIoiod
zásoby bez ohledu na cenu nebo Knknaek táatup do č N H H polku Joaaf
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Objednávky na venek vyřizují se levně rychle a správně
Nebudete litovat když dříve než koupíte jinde prohlédnete
si zásoby v mém obchodě
V přímil krajana poroučí se

Pro každého človřka by mPU být Jakási
brár a každý mladík by mři vícl"-- i i la
rmlontf mladí
polilavnosf Jest pramc-ituikiice "fly a koření života Ti kdož
trpí xlýml nAsledky pohlavní slubontl
v v luku semene a nočních ztrát impotence neschopnosti ztríity rnuínké ally
eytílisu kapavky a varicorrllr zailaji ne
Neiapomeňte ie my hoaby nim psali
jíme kaídou nemoc aptiaoheiiou z Jakékoliv příčiny
VypiSas ivj!mi vlastními
Nerólkláď-Jtneslovy co vám sfíházi
boř si neproflpřjnlo iMufm odkladem
1'iítenám hned a zbavte é navždy Jakékoli nemoci kterou miíte TilesnS zmoření kteří by rádi slloustli drwtali chuť
k jídlu těšili ne z občerstvujícího spánku
a cítili ie každé tkanivo t jojich t le je
Tisíce
posíleno milí by se 11'čui u oí
podí kovacích dopisu djsláváme od lidi
Již pozbývali vři Dddíja a kteřt od nas
z utrpent nejziwtaraiejsion t yifcčeni byli
Muži ženy dčtll Zaileta V Ustu oopia
své ciioroby do

1

r

v
naskyti se právě nyn( vSem kraj&nom nejen v Omaze
South Omaze bydlícf:n ale i rodákQm naSim z venkova kteří
zajisté četně navštíví město t&e aby sáčastnili se koncertu
slovutného umílce našeho Jana Kubelíka a nakoupili zboil své

benou z Jakékoli příčiny
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Krajané iivftále-l- i d Kniáliy aávitě
bo rtu Praha nebo
ulytulleae
uletHle pan 1 rftmfcb nenáíl
V pHtet krajanu tádá Vál
voo
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