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— Páteční republikánské před-

volby by ly velict tuhé neboť oba

soupeři ucházející se o nominaci

pro úřad mayora krajan Frank

Koutský a nynější mayor Kelly
přičinili w vtash silných aby
vyšli 1 boje vítězně V úMovní
městského kkrU oiipřísalmuto

RAME JáRO -PŘÍJEM:
V hotovosti v pokladně 1

ledna iooi %

Výtěžek dětského divadla
Školní plat od dítek
Vrácena půjčka od Sici Sk

Čistý výtěžek z divadla

75-6-

9 35

4625 wu T mrwi o J n txlp v mm d
o IJ llllnrn ul MvúnJmm RmlrUf tj500 bylo při nejmecíím 200 občanů] '

kteříž nebyli registrováni minulý Ute J iu Hus ě i Kjtíf-- lMhla
Domácí Drak 402 (KlM4v rUf prvni třtl (IKnIu

ailrlrl v hodin vefnr i polkoré !nit!it

Nejíme príví Jlitl Jil jt-- ulo nob nonf avSak obezřetní kupci
kupu l pted íapoíetfin ('lotiy vybírají tl litrnl obleky nyní 'Sibrka
4 Uilntc" builo Uito jaro kriUnclň nvl kdykoliv lndy nitM odkupnlci do-ta- ll

dn trhu řaaní a vybrali ti t nejlenlfcb naíich nabídek vyloíoních
které % ne k rán nej Ale h Tlníoýcb oblekh Jaké me kdy vldíilí shotovo-ri- y

Jou do Sebranka 'ltithlir' a budou prodávány právo tak Jako by to
byly nejproitil vzorky v leml

NeW-(ii(m- ide ta kriiiu nepoltáma za střih mime pouza za svou

povinuoat vyhledali pro vál to uujlopil a poikyluouti vám to ianonilil
niotodceny

věnováno škole od výbo-
ru Školy Šicí

Čistý výtěžek z divadla
400

Bokolnvn Krmil Jeli-- Vllcl kancléř
tit IVU i lAth Mt Kréd Klánn K K H„ í
IMJ luřt-nwart- h St VéoUv Přibyl M- oř ř
1H llk-k„- Hl

Těl Jed Sukol t OmabaLucifer 5475
má nréprurldoln tonll' kl1nu druhou

— Kdo si chce pochutnat! na
řízném Metzově moku na výborné
české stravě a odpočinout si po
únavě d_nnl nav&tiv starého
známého svého J V Hrocbama-jitel- e

hostince a hotelu v t 1345

již 1 j ulice Tam obdržíte vše

kdybyste byli i sebe vybíravějšími
a zároveB se tam i výborně poba-
víte Přesvědčte sel 31

— České hospodyBky kteréž

ještě nezkusily Kašparovy mouky
měly by si ji co nejdříve opatřiti a

ručíme jira za to že podruhé neo-

bjednají si jinou ať jest to již pše-

ničná neb Žitná než onu z mlýna
p V Kašpara & Son v Frague
Neb im
— Potřebujete li něco z oboru

železného a polejvaného nádobí
zastavte se u Fr Nováka Č 1264

již 13 ul kterýž právě doplail
zásoby své Koupíte u něho lev

něji než kdekoliv v městě Přijďte
a přesvědčte se

— Spolek sv Anežky uspořádá
v úterý dne 6 května velkolepý
Če3ko-národ-

ples v Sokolovně

Všechny údkyně objeví se v ná-

rodních krojích a barvách x

Výtěžek z přikrývky od tranu inemri řfer re v nnilmvll ia
sboru Vlastislava 6250 Výklad mužských lamích svrchníků

— JiŽ příStf neděli 16 března

uspořádá
česko-americk-

ý dram

klub v Sokolovně divadelní před
taveni 'A noble Outcasť Úlo-

hy nalézají se vesměs v rukou
ochotníka a kus na

studován jent pod obezřelým říze-

ním pp F V Bandhauera a B

Slimy výborně Úspěch prvého
divadelního představení pořáda-
ného klubem tímto byl tak úplný
ie lístky jdou jako na dračku Di-

vadla rrlovnf krajané měli by ne-

opomenout) sejít se v Sokolovně
▼ neděli večer

— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kta-ií- ž

ze chtějí výborně pobavit! mě-

li by oavštíviti moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s z roh 15 a

'William ul v němž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho poslou-
ží vám šaramantní Čárli nejlepSÍ- -

podzim a klerk Shrigley byl donu-ct- n

přibrati si na výpomoc dva
dodatečné klerky Výsledek před
voleb byl pro p Koutského na-

nejvýš příznivým neboť z 1029
odevzdaných hlasů obdržel 660
následkem Čehož zvolena jeho de-

legace —V sobotu odpoledne od-

bývána byla ve Woodmen Hall
kenvence Konvence byla ne-

obyčejně Četně navštíveoa Před
sedá městského ústředního výboru
Tagg zahájil sqhůzi Z 30 dele-

gátů dostavilo se jich 29 Tagg

Vráceno od p Slámy a od

p Kořisko $ 4 jež se jim
náležely za vyučování

MuMJarni uvrohiiíky— Zhotovené z pravého Washington Milll cha
' Clieiterfield'' itřihii 40 palcn dlouhé mail krániiou celovloénou400

pouHifiu k rámou ta línovou podaivku v rukavecb kabAt
Celkový příjem $30175

k im st iTtviwi jui Mik inJvmnU
¥r 8 Uemll U T H Uih St ůřetnlk Vii-- l
Kubu tMír U Outor 61 poklulollf Jan

Todp Sokol Tjrl l 1

udhfTt ri trhím dtulirit mimfn kdvnwlíll a pon lélt r ruíin-- alnl Mrtiurt
Oninriiíiii mchbix otlUftt e I nnléll říjnu
ptilrtul xb6u 1 nr-ií-ll dubna ftvrtlttn!
leonu rpnn PFrdmu John rhlolxirtu

mluoprel-- 'r 8njta-- Ul Anton Novák
laWISo Hth 8t ofniolk Jinm( KnínHr l74Ho
liá ul pokMnlk V J Kiinrl islň Hi II Ntr
JlHir najvtkn na mkr Ji Nfmrc rjrHti

aCctnl Ant Ilrátda a Alln-r- t KlláipraporfAnik
Akila Kulpar p pr ! Houuar doaoM-- Jot

jenz ma ceny a zhotoven Jent na prodej ta fi S8504 uuae cenaVYDÁNÍ:
a _

sicoiniKovi za 1 1 meslcQ í 2200
t- t

riai uciteiom 10000

J Miiíiké Jarní UTrchnlkr— Zhotovené t pravé ai)lické pevné lilky no- - fI vyen "ivetlch a tmavých' odilfnfi ilHltench dle nové "top coal" mody f

neJlepSI vlocnou podiivkou a nejlepil aaljDovou podsiv- - fiiift ftrt k
v rukávech tylo kabáty tiebi ceoa nmejvyi výhod VIII liliII bnáí(i5-oí- Se cena ylUUU N

jmenoval Jay Lavertyho próza
tímním píedsedou a tento přijímá

Zauhlí 1100
Pokrok Západu za tisk 400
Tajemník poštovné 10

Za školní potřeby 190
Předplatné na Svob Školu 50
Dva obrázky České školy 200

je úřad ten přiti-louv- se aby
dáni byli na lístek muži na jichž
poctivost a ntpofuší oost nemohly

mi doutníky likéry jako! i chuť

Plťha náíelnik Ant V ilík p niř Slinou
Rokuaxk liatup do fi N H M polku JomI
Kaipar

Tábor ťolambus é 69 WOVř

jňbfwt achot katda I nariflr a atrrř i
ml-- l r ilnl p Jo Klepítkj na !S Wllll
ani ulici Vel konaul Jan Kraua miiu
kouiul Jan Náuřu-- pokladník Prauk J
Komín Uth ani Wlillana klxrk Karnl St
niíka HIS Co I3th tr pro ixlíí J J Kolár
rnllrnl atráten Violav Velroda ririkorni
iráli-- Prank majetku Prask

by činěny bytí útoky a dále aby
oým zákuskem 32x3:11 'Qzné íakce stává li jich jednalyProdélek na výl do S M 143— Dámský sbor Hvězda Nové svorní "Jmenujme lístek" doV neděli ráno zemřel násled — "'aW ijrFaay

—
1 1 11ložil Lavtrty "Jcterýž bude dobrýkem otravy morfioem znamenitý Doby číslo 86 J C D bude po

a kterýž lidé budou podporóvati"lučebník Carl Dummer bydlící v ř4dat1 Ples M oslavu svého pětile
Na to byl E L- - Gustafson zvolen

prozatímním tajemníkem a tato
i 707 sev 16 ul V sobotu ko tén0 tnanl dne 5 dubna 1902

lem 10 h večerní stížen byl prud
síni P- - J- - Hrocha 25 Mámo

Celkový vydání JI143 43

Příjem Í30175
Vydání 143 43
V pokl 1 led 02 $158 32

Antonie Kmentová
"

Jakub Dokulil !

Výbor
'
John Koláčnv [účetní
Marie Michalová J

prozatímní orgnisace k návrhuItým neuralgickým bolením hlavy CHCETE si pořídili vkusnou
Murdocknvě učiněna trvaloucnteje ooiest tu zmirniti požU trvanlivou a zároveň levnou obuv

rroftxia a a ntiM

Tábor brask £ 4771 V VTA

jllfá ivi prarldolnri achtt kaidou prrnn a
t elí alfndu i mísící v cnm bodlo í i
f linl pana Jana Hrocha Velicí konaul Matfj
Vnta národřli haaSknlUnt bankír Joael
Vouálka klerk J- - bn Bráida ZX Co 1Mb St
přivodil Cbaa Smrkovak) rnltrnl atrii V

l)ole'l TunkoTnl atrái Jan Prlek

Mbor VlastiitlaTa ě 29 JČD
xlhfTá arbtie kaidoo t neděli v meairl e 8 --

kolorn o H bod odp VjlouJIlá predaed-ky-

Joaeflna VuleJenthá pfndaedkyné Marie

sto zákazníků
kteří praví nám
ie nata

Když byl tajemník přečetl seznampul drachmy morfinu Když pak Jestli ano Xa navštivte obuvnickýtv ## - I - _ ' delegátů a pověřující jich listiny

Nové jarní

zboží
spozorovai ze pncnazj nan ospa-- obchod krajana p Antona Bílka
lost pfíliS rycble vzal prostředek i u36 již 13 ulkdež si můžete přijaty bylo usneseno že zástupci

delegátů nebudou dovoleni 11pro aaveni a zároveň požádal svou vybrali obuv po své chuti Pafi

Illinois I liliMurdock proslovil delší řeč vemanželku aby telefonovala na po- - Bílek test neien svědomití obcříod iwiairaT Dimniit mane recnacova tajee--oio-
-

Marie Michalovi: irinli-- e Maria Ra dochází denně Tento rok máme
mnohem rozmanitější a obsáhlejSiZE SOUTH OMAHY prospěch Franka Koutského aaicejm stanici pro ar eorgiuma nik ale i zkušení odborník rurbnvi pokladnice Jjwflna Machovi do

nrkrnt Prantlka Prchalovi vjlxírtento jmenován za mayora DěKdyž tento se dostavil byl Dum-- proto ten kdo u něho kouoímňž Bukr&'vVOT4l'OT4" kp'"tA- - "i"n zásoby IepSích druhů zboží než
§ vsi— ~ _ kuje za důvěru delegátů pravilmer jesie upine pn vfcaomi avsaic pyti jist že dostane zboží prv Sbor Hvězd Jlové Doby ě 86 JČD ůtVex VSef c0 i" ele- -

— J H Kopietz veřejný notářvzaor vsi pomoci leKarsne stav te-- třídy Abv ct zákazníkv svá jdbfvá avi acb&ie kaCdou S nadlll v méaicl v I KaoiniflO V UUt V 111 Ml UUUUril
i bod olp T alnl Metiovt Predaedkrn Kal nau intUn n #llnnnn nlXXáA00 siaie se norsu az konečně v každém ohledu uspokoiil zásobil

č 2418 N ul 31x3

— Pouze jediný den podle zá
neděli ráno zemřel Dummer byl hojně obchod svfli Droslulvm zbo- -

Rook ISS4 8o IHh Str Itetnloe KnUI Chle- - " l"uv a '0
borid IMuWlIllamipnkladnlce Marie Vanrat (1IVKV A (IlfkVMU) Wllllama tajemnice Vllb Uartol WU"'J J _

#
-

znam na zapaae jaito zkušeny od- - žfm nejsohdnějších vyrabitelůobu to wtbsu tnodni 7hn7f Ktrixní 7hnfkona určen jest pro přehlídku re
i v — — -oornu a ve siuzDacn mestsitycti vi W L Douelase a Nelsons Boor uaieaiara e ow jim „ hodvdhí tiiiivuL-- a lilagistračních seznamů a dnem tím ntuiuui lil ttb?at fa vjiauodhfvi achítl kaidoo druhou neděli v mfaiclzkoumal lučebně potraviny a mlé- - Přijďte a přesvědčte set a

arianl h)H laneebává tí'f po-

pel iádna Ikvárr a ptl tom
boH dioabo

Jeti Tjhornm pro kamna

a iporikr Cena milá

bj vál pobldnoatl ka ikolanl

Y kisecb $575 flroicé $550

Prodávám topivo viebodrnba
Patlete nim objednávky

Jakob Golla seb Vřed ťontajr táo
bo prlreaoa Plajta ae Jlcb na nale obil

UiNION FUEL CO

Útadoma 1616 Faraaio Tel S68

Sklad na 20 a U- - P trati Tel 819

bude sobota 29 března Služby hodina odpolednlPredaed I)Ai?kl k IdltOll M V SI TÍfřllIlV_ _ T 1_ _ 1 J ¥ 1 I

vzorný krajan náš Že bude-l- i zvo-

len učiní vše co bude v moci

jeho aby se městu dostalo pocti-
vé spravedlivé a řádné správy
Dále byli nominováni: Edward L
Howe za městského pokladníka
J F M'Caffrey za městského
klerka A H Murdock za měst
ského návladoího W P Adkins
za radního prvé wardy Rasmas
Larson za radního druhé wardy
Micnael Smith za radního třetí

wardy John M'Intire za radního

v Národuí alnlol
ka Vinci Čermák 1444a™ auecnai zue manzenu a _ KAn rhr nnru„tnat „ So 18 h St Talemnloa 1 u „ „w

--tnenXl J Til JL A I "™
Prantllk Čapek WH Mart I úítrlc urU"J pniVm-n- ZOOZ1oťcu Uiu ícicsuc pusu- - výteřnm n vkn "hnrUinmYWm"

I 1 I
- J I - pondnic nro Každého sou zůzvnujnie jmen vz po i&to t

Ant Kment 1247 60 Ibih ň+

soudců a klerků konati budou oni

občané již jmenováni byli okres-

ním soudcem minulý podzim

Uprázdněná místa vyplněna bun

"'y zesnuieno dopraveny Dyiy n„rhH nviM „„4i„n„ !„ ' 11 ř í A

Jf iMiMintr 1 aaai T5- - MU — _ J
Podp bor Mokulek Tyrl l 1 HJUlIltTIUÍ rOZÍUÍinilOSU"""J""- - Ondráčka v Národní sin roh i

xlbfvá av acbSie dnou mé t ni % tioc ICarl Dummer těšil se značné zná Ceny jsou zde jak vám známot ri _ _ A tdou oněmi občany kteříž zadajía winiam ul 21 IV u ul UUU 1—1 BIU Hnini r rI I w

mosti i m?zi Čechy neboť vypo aMlkrae lowflna Kuti mlatopte4aedkrn VZdy DejniZSfŽádost okresnímu soudci a tímtoNejstarším a pVoto také nej oiina onen lajcunice antonie ntejaaai4tífoí4in i setr Metnice Mane Bílek m NaSe zásoby koberců rohožek abudou jmenováni Městská radamíhal často v lékárně školního

rady p E Čermáka když tento oblíbenějším hostincem v české čtvrté wardy I J Copenhavre za a uuanea pi umana po uma nice Anečka dranpr í 1S0U Uktčž naaejVýS úplnéEoaUk r4bor majetku FrantlUka SUn a
Ioznačí místa kde registrace budePraze jest bez odporu hostinec radního páté wardy a W B Vanse podílet na jednání školní rady oni ovciuaacetai vyuor aiarjr vanea a

řízený po léta krajany pp Sloupem sant za radního šesté wardy Doodbývána o ostatní pak postará
se městský klerk

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ'

Marie Matějka dosorkjnt Marie Riba

Tábor Mjrta lit 92t R Jí A

Fan Čermák lituje velice předčas-
ného skonu osvědčeného svého

a Krumlem na rohu 14 a William školní rady na tři roky zvolen
jdbfvá achůil prvni neděli t mealel v aokol- -ul Přijďte do útulného hostince Jay J Laverty Albert Peterson- Frank Beloit bydlící na 20přítele aa aim ireaaeaaa Mary Houkal m átotoho kdykoliv vždy najdete tam nredaedaa 7Aloím Smilek talem KateřinaD Mornll 'Ústřední městskýa Van Camp ul v Omne přepa— Máteli cestu do města a v eiecnovaaa DoviaaniM rranti#ba Hju-- Úřadovna: 222 "Bec Buflding"četnou společnost a za nálevnou kanclíraa (annv Soukop niarfálka Maneměstský výbor oprávněn byl vyplden byl v sobotu v noci na 23jste-l- i znaveni zastavte se v ele rrmriova vnitrní airat HarDora Hrub)usmívavé tváře starých známých atrál tora Tlcl-- Í Tibor majetku Marieniti vseca uprázdněná místa naC ul dvěma lupiči a obrán o 1 10gantně zařízeném hostinci krajana pp Adama a Prokopa Kdo v bo- - Hririia Anna Bráada Joale Stejakal: apolk
lékař lsula Mvoboda Mary Houkal vynian-

čež ustanoven městský výborJeden z lupičů přiloživ BeloitoviJohna M Fixy čís 1520 Dodge „:„„-
-

h „„„„ji „ inn„ f„„ Dr Fr Kálalaj 110 uo aieauu ravia llaniflin mlatovyMněhož jmenováni byli z každérevolver k obličeji poručil mu

Od II do IJ dopol
Cfadnl hodiny: Od Ido i

OdS:do6f od'
V oedill od 10 do ia dopol

TeL r ůřadavni 604 -- Tel v bjta 1117
Bydlt-fl- alo S41T Jonea nllca

OKDIN0JBul kdež se budete moci posilnili přijde podruhé zase neboť nikde
výborným Lempovým ležákem „mi nejosř„ lpnifhn Sfnfljni

wardy tři členové Ve výboru neaby zvedl ruce a když tento roz V obydli na roba 19 a William ul od IdolHál Palnoré Dřevo č 7 Kruh Dřevařek
Boa odp a oi do 7 bod večerbude zasedati ani jediný Cechkazu vyhověl prohledal mu druhý

V úřadovně pokoj í I Orelahton Blxik roh
aneb nejlepšími likéry víny a vfl- -

ochotnější obsluhy Při hojném
bec Vším čím Vám V hostinci prvé odhvtu nemňž Mti iinalr m

Udbvi avé arliize k&ťlé poalednl pondtll v
mealel v mlatnoalt p Laltnera na auta a Q ul
Barbora Kaček d6bjn porutnlce Anna

ii a uoakiaa ul od il do 1 bod odp od 3
ao eoap a 7 ao a noa večer X4

Republikánská konvence tata vy
znamenávala se oeobyíejoýra sou
ladem a všeobecně jest uznáváno

lupič kapsy a vzal mu všechny
peníze jež měl u sebe Policie

pátrá nyní po lupičích kteréž jí

nugn iniit ipronwiii: natie vocaaelc tajW'tio21 t: Marie Vomáfka pokladnice Těl obydlím Těl úřadovny JSS
Anna v wn pravnuci naue vmnacaa vwtky-n- i

Krancla Berte vnttni atrál: Anna Hláv

třídy může býtí poslouženo Na- - na čepu jest 8tále cemvý Hzný
vštívíte-- b einou Johna M Fixu metzĎV ležák a c0 8e týie likértt
buďte ujištěni že podruté jinam doutníků tu dostanete to nejlepší

že republikánský lístek městský

Tel obyiU 879 —Tel aradorpy 807

QlLouís Svoboda

ČESKÝ LÉKAŘ

Beloit dobře popsal i a venkovní etráz Mandaleoa PlvoBka Al
Vonáaek Aani Subéalavakjl výbor majetku Jos Vopálkajest dobrý a silný Přejeme pří

"cyujucic 323m- - zboží v trhu neboť SIoud a Knml V pondělí odpoledne sešli
ŘEZNÍK A UZENAŘtelí Franku Koutskému jakožse členové knihovní rady v míst—t V hotelu Prague zemřel v žádný "šmejd nekoupí 23x4 na 5 a "William Mlkrajanům soutb-omažský- uzná

ní jakého dostalo e jim spolu
nostech soutb-omažskéh- o klubu apondělí kolem 4 hod ranní 50 _ KraUné nozor! Znímí

V SO OMAZE má v aáaobe vtdy nejleull vyber (eratvho
oiaaa vaeno druhu Jakol I vfteCnýcb vírob- -ieiy nemre jonn ivoesing jenz oblíbený hostiner na tctt „lv občany jejichpřijali pravidla a stanovy jimiž

se budou příště říditi Tito úřed u uKriiarvajcu nupi q neno na aaoukuvlastnítrpél srdeční chorobou Tělesné vedie "Creiehtonova Oroheum" %T _ li w a ojiiujeaie vaa ae pooruna prijnete taaFR LAITNERníci byli zvoleni: Bruče McCul ixeni nic Dianoaarnejsitn a rapozůstatky jeho dopraveny byly OOvlastněný dříve známým Rudy dostnějSího než zbaviti se rycbleloch předsedou VV S King mí- -

VýtečnáHavelkou vlastní krajan neméněza pomoci policistů Urbana a Fi
ska do úřadovny koronera Brailey

na ao a Q ulicibolesti Se žádným prostředkemtopředsedou a pí C L Talboto- -

V pobodlné nálevní leit idir ťhorn I i r ' rse totéž tak rychle nedosáhneoblíbený Louis Máchal dlouhé e-- tý

sklepník v místě samém Hsté
vá tajemnicího leíált na řepu vMr lích nelíenSleh Stfiríl Vífinako s Anker Pain Expeller doutníku váných likírů pravfcb

Úřadovna i 301 Paxton Block
na rohu 16 a Farním ul

Úřední hodiny od II do 19 bodln dopoledne
od S do 4 M

odpoledne
Veíer od do i v obydli í 1Mb Wllllama nl
Poslouží ochotni krajanům tf

Charles Kaufman
pojišťující jedrfatel
a veřejný notář

Zaatupuje aejlepli pojllfujlcl ipoleřnmtl
prudává knpuje majetek nemnvltf vydává
pleplavm llatky i Kvropy a do Evropy atd

Půjtvjé peníu na nemotilj majeltk

— Krajané pp A- - Knoll a Vác zajisté že přesvěJčí se že ohslu- - — V pondělní schůzi městské celém světě hoií tím rheumatis nefitláovaoírh vln -
Přejete 11 ti níkterý drah víteínžboBláha kteří si před delší dobou již ha u něho jest ta nejlepší neboť i li au li a MiuiuB uiiitiiufi aiioiaovn i vina vvnian a vam u tu t nu ntvumi" pouze 25c a 50c za latuiouva ae lama a ct spolky ceake ne

rady došlo k prudké poněkud 'vý-

měně' náhledů mezi mayorem Kel

lem a členem lígv poplatníků T
láhev

vita Kase zásoba proatredně d rabích a
výborných vln jet cejvřlíl a nejlépe
volená v mřatž Potfebultte tllicl v do

aatídui dílnu strojnickou byli nu- -
každý s usměvavou tváří odchází

ceni jednak pro nával práce a pak odtud spokojen Řízné pivko stá- -
naleznou tri umaže iepl pohodlnější
a levncjaí Tei i aln taneční nemí v Bo
Omaze roná a tirvtuá ct polky řeaké me—vizte naíe Jemná vlnaO Nfcilem Hlavním předměte na cepu a coz ty doutníky amedostatek místa se přestěhovat!

a sice do čísla 318 již 13 ul kde Zprávy spolkové Kalifornská vina první lakoul kvar
uciul dobré když před pořfldjínfm zábavy
Jnkekoliv přeptají te u majitele na potílikéry ty nejsou k předstiženi tem jednání bylo zadáoí dlužních

tová lábev za 3dc Suc a 75c
doplnivše dílnu svou četnými mo-- Pravé plzeňské a chutný zákusek minky l'Nzni krajano poroučí eúpisů obnovovacích v obnosu Těl Jed Sokol Omaba Importovaná vína24 FEASK LilTXER OtTleei £17 8o 14 Nt Omaha Nebdernfmi strojijsou nyní připraveni 140000 a dlužních úpisů prostále na ruce Přátelé a známí

zajisté že zastaví se u něho "as
odbývati bude pravidelnou schůzi PORT kvartová láhev l 11 2% a al M Na d rubám dok bodl tfxodákům ochotně a levně poslou-

žili Krajané kteří mají porouchá
BlIr-ItK-

T Jemné Impurlované fl 12'dnes ve středu 12 března 190a v 8křižovatky v obnosu I5000 FC
Hoehler zástupce State Saviogsjednu kdykoliv na cestě do mě sa MASNY KRÁMhodin večer Přítomnost všech

a i w
CIARET červen vfno Importovaníé bicykly neb potřebují nějaké sta kolem místnosti jeho se ubírá- -

členů žádoucna' kvartoTi 14hev II (¥l
HOTEL PRAGUE

čertí Mm i mSsta Praby

anky v Toledo O nabídl na

a úpisy obnovovací prémii v ob
na JIŽ atran metta vlaatnf krajanlti budou tfsprávky (jako zámků a pod ) bu-lo- u

zajisté spokojeni pakli práci

BDKaUND-SK- importované kvartová
lábevalJ)

Ffl S Rendla taj
Tábor Columbns ěíI 69 WOW

Každý kdo zkusil jednou nosu $ 1575 Ježto však opatrní Grntří Kimclové KO ENIOfjB 4CH E R — Laíbenheimertu svěří těmto dovedným řemeslní CRESCENT DROBNÉ UHLÍ na robu 13 a William ul OmahaMartobruaner a mnohá jináitarávvfítlo I344jilnl IJ ulkům- - Majr na skladě též pat ply jež prodává South Omaha Ice & odbývati bude pravidelnou schůzi
svou příští úterý dne 18 března ve

Čiaté 1 pohodlně zařízené nokole nra

otcové města měli za to že by
tentokráte měly dlužní úpisy ty

přinésti prémii f 2000 byla nabíd
ka toledské banky zamítnuta Na

nové lampy 30x4 Mejvétil táaoby maas viebo druhu

urana importovaná vina

CACKLEY BROS
výborná vina a atol o! likéry

ceetujlcf Jakol i výborná ceiká átra v a a
vzorná obiluhaspolkové místnosti Jelikož velmi— ' Pan Wininger postoupil po azenek aalámo iunek a vfibec vlebo co

Coal Co 912 již 13 ul hned
vedle B & M mostu tvrdíže ne-

přeje si dražšího Jest čisté vý- -
V hixtind obdrifte víhorní Btnrx&vauiezue jeanani ptedléna jest3 II svůj v hostinci Wininger a to čteny nabídky na koupi dluž v obor tento apadá leták nelleníl drubv vln a likérů aNaproti poště - - Tel 1148tualž nutno by se členové v plnémJobánek p Jiřímu Johánkovi hřevné a laciné Tuna uhlí tobo íc h úpisů pro křižovatky od J doutník Ko 1

Jednatelé pro proalulou HunterovouCeny levnější než kdekoliv jindepočtu dostavili
Krajané zavítáte-l- i do Umahv návStě- -bratru dosavadního svého společ stojí pouze {5 50 a náš krajan p Dalea kterýž nabízel za ně plnou aamozitnou

vou ubyto te ae v hotelu Praha nebofčástku bez prémie a od State Sav- - IHHI IHIllllllllllIliH
Karel E Štenička klerk

Tábor Sebranka ě 4771 MWA
ošetříte peníz 1 razných neanázl

VKUSNĚ ZAŘÍZENÝ
nika Doufáme že Bratří Johán- - Jos Michal tam zaměstnaný é

v živnosti hostinské zdárně váží vám míru poctivou — natla-liudo- u

prospívati čenou navršenou a osutou 24X

ogs banky v Toledo kteráž na V pflzen krajanu iádá Vál

n F E Vlasák maj
odbývá ve středu dne 19 března HOSTINEC'bídla prémii I5 Mayor Kelly

předsedající schůzi otázal se 'Šti- - pravidelnou schůzi svou v síni pKrajan Antonín Martíntk - - Elegantně zařízený hostinec vlaatnl —

—NEJVĚTŠ1—

MASNY KRÁM

aa a PIer alleL

' má kralan Bil

plavě členů ligy poplatníků ml li Hrocha jest žádoucno by každý

Zuby ya§eJobnWiniDEer a Peter Jobáneitsoused do schůze té se dostavil
kterýž y bojovné náladě zranil na rohu 13 a William ul vlastní

nebezpečně nevlastního syna své- - chvalně známý krajan pan Ant

ho Freda Blažka odsouzen byl Franci Za nálevnou najdete vždy
policejním soudcem Berkou na 75 úslužného Jindřicha Vávru jenž

snad některý z nich proti jednání
městské rady něco k namítáoí což

zavdalo podnět k ostré slovní po
John Brázda klerk

Lote Jan Has ž S Kof P
v í 1728 jižní 13tilice

Kfzný HfhlitzoT ležák atile' na cepuFR KUNOL I
tyčce mezi mayorem a T - O'dni do vězení Martínek mohl do 8 nej větší ochotou poslouží vám Dobrádontolky vtborná llkrv a tnaraenlodbývá schůzí svou ve středu dne

m vidu v aaaou lei n ennrn x4kuk jMlt

Jaou také Jakml al Je udélátei uži-

tečné a pohodlné aneb bolestné a
nepotřebné Malá pozornost véno-ván- a

jim každých několik miilcft
udril Vaie ústa v příznivém itavu

19bfeznav8 hod večer v Sokolov poetaráno U pHieB krajant iádajt
Nej vél íí tetkf řeznický závod

na Eaat atrani

Velké zásoby mata vfeho drobu

tati 90 dní avšak soudce nabyl řízným Schlitzovým ležákem jakož
během líčení přesvědčení že Mar- - výbornými likéry nejlepšími WIMSGEK t J0HÍ5EKI 4ně Přítomnost všech členů outna

Neilem když pak nabídka F C
Hoeblera na koupi dlužních úpisfl

pro křižovatky dána k odhlasová-
ní byla přijata—RevDr Robert

tínek nevyšel ze zápasu rovněž druhy vín a jemnými doutníky uzenek aalámo iunek a ve co dojelikož důležité jednání a placení t oboru vtirtcajku aábá — Koupítebez úhony a proto mu trest zmír--1 Můžete být ujištěni že cbutnati Omažské školypfispěvků předléhá Z rozkazuL Wheeler vzdal se místa svého BAILEY zutní lékař
III Paxton Blk 1 a farnaa

nit doufaje že 75 dní v okresním I vám bude vše co podá vám starý
sue levněji a maso tepal jak g ně-
koho jinéhoVel Kancléře Bed Sláma

obchodní- -vězení postačí aby prudká krev známý váš Henry Zkuste tol 31 Dámakáobaiuba Telefon lum 1 1 1 1 1 1 1 m 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1

"staré vojny' dostatečně ocbladla — NENI SNAD již potřebí
MODERNĚ ZAŘÍZENÝutnávdny jsou právtm ta ne- j-v m w říKii vt~ az a 1 : 1 Yiunvv Jediný českýOv— Mike Novák nalézá se ve vě vypisovatinišemu obecenstvu jaký

v knihovní radě a mayor jméno
val na místo jeho W B Cheeka
Členové školní rady podali záruky
své v obnosu f 1000 každý a tyto
byly scbváleoy

— Mám více pěkných lotů na

pf IprsrvMi lovt rjeflepAi proti
výběr zboží má náS Kroceriita Czení Je obviněn že pořezal Fr 17 0 závod olovnický strojnick) KOSTIISTEONEURALGII

hpn vi Hálu a laopatřily lá-

kům tvým vlet mtit nel které-
koliv podobni Ikoly in

Listera kapesním nožem na krku " a zámečnický v Omaze
Oba muži bydlí v č 810 Douglas vlaatnl

vlaatnl
prodej za nízké ceny Píši spo

F Heřmánek v £ 1316 William
ul Tel 3172 B Neboť mezi

omažským lidem jest rozhlášeno
že a Heřmánka lze dostati všechno
a den ode dne víc a více Kdo

Celé řadě ml krajanfi a krajanekul Novák přišel domů včera

brzy z rána notně napilý Lister lehlivě pojistky proti ohni J H Frank Diviš
rheumatlsmu ústrelu atd

DRA RICHTCBA vetentany

"KOTVOVÝ" f:

PAIN EXPELLEil
LEO BAKOCH

Kopietz 2418 N ul South Oma
ba iixtještě u nás nebyl nechť se pře

spal v sousední světnici Když
se Novák odstrojil zašel do svět-

nice kde? Lister cpal spinek spra

03 Ho 13tii Htreot
Teleloa ttfíPravý in Kranoiiraéaili " Satva"

v ř 1814-1- 8 aa liaí lt al
- b valou ein Keaalerova

ft(n# Kru6v klák a Tvtnéev "k „!„
VX-t_- — trvale vrléíenv Jedaoa aaaiMalricb lekáfakcJ vyt-iíl- :Zicavatv a

do iedao- -
svědčí 27 —

— Kouříte rádi dobrý doutník?
ZavádénI vody plyna a kanaliaace nro- -lidtlHdl aervotnoat iraltfvedlivých a spůsobu re a kapesním Mále aa tepu Jemné doatniky vf bnrnádmnim Qfivaol Ir K lne' (Ireat Nerve vaui ae levn a dobře

t : MStf
řMetorer aJiete at prn w labevaaakoo- - ary a pruaiuia Roroeiovo Tiao rUnteb dnhá v hojná aáaobt 4

Jottalo tt prostřednictvím jich
dobrého postaveni

Kdo by tlpřál dítky tvé do Ikol
tich postáli a tak

dobroa tudoocnost

um tabeipeliti neckt doptft
nám a my

za ceno sníženou

dclivotnl íkolni mu odprodáme

Jestli ano tož zastavte se a Vác

Dušátka 1248 jíž 13 ul a požá
Státní lcdnatelatH pra Jediai
tlevetandiiké piva! pumpj

aa UDoriiw ji aaarma ir a Kaina LU
Hl Arab Su ťbilaíeJ pbla Pa

nožem značné poraněni na krku
Ka to odebral klidně na lůžko
však brzy na to dostavili se poli

kra Torkil itpfia I6J7

CrattcMaraXOTOVY
PAIN EXPELUS eavidčil m

irapoko juící domácí
prestřadvit v případech
„uralaiakte e tacm má'

Q Cbuta} Ukaaek Bo—IJ dan poetaráiio
I I áctos "3ai Crv2é%

dejte o "My beť' Při lom mů-

žete si vybrati pěkaon dýmkacisté a odvedli Nováka na police-
jní stanici Zraněný Lister dav vjecni w " C H KUBÁTflr E llolovtchiner —vrnoTovuja—' f m nulaneb špičku jicbž má Doiátko

hojnou zásobo jakož i tabák knř- - tt a SOe vat Mcdraika ae ptrta araaT I

Q Sadlerr aa atirater a ctv xi ran aLanr larti
Si obvárati ránu v blízké lékárně

postěžoval ti policii sa zrádného

tvého kamaráda '

akutray ceaky

iirtriiiUTEřejiiy lotuřiniý Ukařlavý laopavý a žrýkavý 27— Adreiujte dotazy na:íb ZLAITCa Zfk VTZ2AL1AML
Sbeelj'!OfřirK aa roba tt a Howard al

Block tím dvn Sil TetofoaliaS 17U aa4 Faraaia Patle rtea BlkK vylcčeif aactizcií za itt —fln t MdinMfln litu
Plsárna: Barker Block rok ttpokrok JZdpadu

Omaká Nebr
nIv# Luatlvt BeoeM QotslM Tablet aaraa—iaii ara v 1Předplácejte aa Pokrok Západu

pouze I100 ročně
V toárn k naleus! od M 4o IS bodla raac
J I do 4 edpoladsaodf4oS Tulmr

Itkta raaldiaca 174
aiw viii vpaa peeiaw awvíM r01 Farnam čit la pokoje iSar aaA a tohoto Uitn Tel lMt

i

i -


