
Pokrok Západu
Kaezto pojištěni orjniíl pouze

ba

— John Flynn Food & Cloth-ín- g

Houbo vystavuje nejkrásoěj
ší výběr mužských a chlapeckých
letních košil ve státu Nebrasce

ZE stAtu nebraska Z důležitých příčin rozhodl jsem te prodat! obchodní

dovu a bohaté zásoby smíšeného zboží aneb po

případě vyměním oboje za dobrou farmu

Novinky z Ltowood

V neděli sjelo se do Linwood

mnoho krajanů by se súčastnili

služeb božích které se odbývaly v

našem katolickém kostele

Náš pan mayor odstěhoval se
oa letní byt Přejeme mu a jeho

bylo celá řada kol sjela a pan
Coorie a rozmačkanou nohou ztratí
asi mnoho času což jest pro děl-

níka chudého bolestným Coorie

pracuje v skladišti B & M dráhy

přes 30 roků

Na dnešní noc t j 26 dubna

vyspával Tom Hayes v městském

kalabusu opičku kterou si koupil

-

Sr

Obchodní budova má rozměr 30x70 stopách a jest 30

stop vysoká Budoa ta jest cihelná a opattvna jest

nejlépe vybranými zásobami zboží pro obchod smíšený

V celém státu kromě Omahy a Lincolnu nenaleznete

obchodu jenž by byl tak bohatě a dokonale zásoben

Obchod se výborně "vyplácí

Ať se hlásí pouze ti kdož míní skutečně koupí neb

výměnu uzavřití 0 bližší podrobnost požádejte písemně

neb ústně ANlONÍMA PIÁČKA v Bruno Neb
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Klein jest ta jednatelem 2'tnerova hořkého vína

pro South Omahu a Omaku

I li 26

Vtlclav Schneider řiditel

Pro stůl

f 4300 ťivovarní tpoleCnoit jez
10 rozhodla rozejiti se pojifitěaa
byla os zásoby udyitroje pcd
V QDDOkU 12000

— Guvernér Savage odložil ve

itfedu popravu William Rhey
vraha hostinského Hermana Zahna
ve Snyder na den io července

1903 Za důvod jednání svého
uvedl ze po dokladném prozkou
maní ceieno pripauu zdá se mu

pochybným zdali Rhea mři býti
k smrti odsouzen kdežto naproti
tomu nerad by trest smrti změnil
v doživotní žalář z toho důvodu
že dějiny dokazují že v mnohých
případech odsouzení k doživotní
mu věznění v káznici neznamená
žalář doživotní Ježto pak dle

jeho náhledu neměla by Kheovi

nikdy býti svoboda udělena odlo
žil vykonání popravy na tuto
dlouhou dobu aby poskytl přlstí
legislatuře příležitost opravili zá

kon vztahující se k omilostnění i

změně trestu Rhea svolil aby
poprava jeho byla odložena načež

guvernér nařídil správci vězeSské
mu aby přidržoval Rheu k těžké

práci v době pracovní a věznil jej
odloučeně od ostatních vězňů až

do dne popravy jeho Rhea dělá

nyní košťata Jednání guvernéro
vo přijato bylo s velikou nelibostí

občany bydlícími ve Fremont

Snyder Scribner 4 okolí

— Chas Baldwin alias Ben- -

nett a George Haskell ukradli ve

čtvrtek v noci blíže Spaulding
Greeley okresu šest koní přivedli
je v pátek do North Loup a zůsta-
li na farmě Abe Cressa přes noc
V sobotu časně ráno uvědoměn

byl o krádeži té šerif Jan Kokeš
v Ord a tento s příručím svým jal
stíhali odvážné zloděje Stopovali
tyto až na farmu Crtssovu kam

dorazili právě v době kdy rodina
i mladí zlodějové seděli u snídaně

Když hospodyně sdělila zlodějům
že úředníci jsou v domě vyskočili
od stolu a prchali do nedaleké

stáje při čemž zahájili prudkou
palbu na úředníky a zranili těžce

příručího Šerifa Heucka do nohy a

chodidla JNecmce se v salt ve

stáji dosti bezpečnými ježto mno
há kule z winchestrovek úředníků

vypálená pronikla stěnami stáje
opustili tajně stáj a prchli Za

nedlouho byla jim ozbrojená četa
šerifova v patách a dostihla je na
renči Van Hornové asi jedenáct
mil jižně od North Loup Mezi

zloději a pronásledovateli zaháje
na byla prudká palba v níž byl
Baldwin alias Bennett na místě

zastřelen soudruh jeho se pak
vzdal

Novinky z Bralnard

Město Brainard dokončilo měst

ský park a nyní již se prohánějí
bílé labutě v rozčeřených vlnách

jezera Na tisíce stromů vysázeno
městem mimo ty které dali vysá
zeti aneb vysázeli sami dobrodinci

Město zakoupilo potřebné náči
ní hasičské Sláva vám otcové
městal

ťan Anton ťocvar staví nej-
-

lepšf residenci v městě Pan Jos

Krepčík stavitel má ji v prádle a

jak sám se vyjádřil něco takového
zde ještě nebylo
Pánové Sypal a Petržilka začnou

co nejdříve stavět cihelný saloon
v rozměrech 40x75 stopách Jak-

mile bude hotov vše se bude pro-

dávat zadarmo Podporuji! Ať

žije ostrý robi

Dráha North Western dostavuje
své nové nádraží které před časem
lehlo popelem
Tak zvané našimi doktory —

"smallpox" řádí mezi naším dob-

rým lidem až posud Vem je
čerchmanti

Jos Matoušek a C L Telwick

jsou znovu zvoleni za otce města

Pan Ferdinand Holešovský jest
šťastným tatínkem dvou dcerušek

Přijde jistě kometa — Pan Adolf
Polák jest šťastným otcem dvou

chlapečků Hoši pozorl Bude

vojna
Divadelní společnost řiditele p

Dobruskébo studuje nové divadel-

ní kusy které v brzku hodlá uvést i

před slavné publikum Buďte při-

praveni! Macek

Střežte se siastl proti kaUrrba ebsa-Bojicí-

rtuť
pontvadi rtuť zniM polkodf celý
syetem vniknuvši do nejahsntiýuijpovrcbem
Takovéto predmsty nemJi bytí nikdy pouti-rán-

lei na předpis zauiensbo lekare Jellkof
ikrxla Jimi spfaobeaá }t dmetkrite véilí
bcCII dohro W váta aosd i olob vzniknout)
nutilo HHs Calarr Oure vyráběni F J
tbeney A Cu v Toledo O neobsahuje lid-
nou rtuť brvil braná vnitro álakuje pH
ni oa krev a zevntleek celého systému Kdyi
kupujete HaH'aCetrrb Cure preerétlfte se
abyste doetall Um prav Uzivá M vnitrní a
hotoven Jmt v Toledo Ohio apolecnoaú t i
Cbenef Co - Udporuceal zdaroM

Na prodej vlech lékárníka ÍSo láhev
C7~ Hali t Family Pilulky Jaon nejlepll

Každý kašel nastuzení a choro-

by plc ulevíte a vylíčíte Severo
výre Balsámam pro plíce Pan
Kub z Loyaltoo S Dak praví:
"Řičte mně asiati ještě dvě láhve
Severovi Bilsíma pro plíce lest
spolehlivým v každém případě
proto chci ho míti stále doma"
Cena 35 a 50c

Kupujte Dra Heilern
léky pro neraoce

koňské a dobytčí

Předplaťte se na "Pokrok Zá--

— Ve Valparaiso usmrcen byl
ve čtvrtek v poledne vlakem váže-

ný tamní občan J M Edwarda

Týi byt hluchoněmý a neslyšel
blížící se vlak Zanechal manžel-

ku syna a dvě dcery v

— James Clark bydlící jižně
od Plattsmouth přišel v sobotu k

nebezpečnému zranění štípal
dříví když se mu pojednou sekera

smekla a zajela mu do nohy tak

hluboko že ti ji v kotníku téměř

úplně přesekl

— Výkonné výbory demokra

tický a populistický odbývaly ve

středu večer schůzi v Lincoln a po
dlouhém jednání dohodly se aby
státní nominační konvence odbý-
vána byla v Grand Island dne 24

června Demokraté vyšlou do

konvence té 1210 a populisté

1314 delegáty
— Farmers' Elevator Co z

Blue Springs sestávající ze 135
zámožnícb íarmerů z Gage okresu

8 velkým splaceným kapitálem

koupila elevator na Union Pacific

dráze ve Blue Springs od Nebra-

ska Elevator Co v Lincoln a bude

nyní posýlati své vlastní obilí do

trhů

— Pí Fred Fittje-ov- a bydlící
asi deset mil severovýchodně od

Platte Center spáchala předminu-

lé pondělí ráno sebevraždu obě-

sivši se v kurníku Brzy potom
nalezena byla synem u něhož s

mužem svým bydlela Sebevra-žedkyn- ě

byla Nčmkyně asi 60 let

stará a má se za to že trudonysl-nos- t

dohnala ji k sebevraždě

— Se všech stran státu našeho

docházejí zprávy o značných ško-

dách spůsobených v pátek prud-

kou vichřicí odnesením střech

pokácením větrníků a rozmetením

stájí a sýpek Všechny zprávy ty

shodují se však veimčs v tom Že

blahodárný dešťnavštívší stát náš

ve čtvrtek a v pátek osvěžil Ladě- -

ji přičinlivých rolníků na dobrou

úiodu

— Za bouře ve ' čtvrtek sjel
blesk do stáje Samuela Latty ve

vesnici Murray a budova jakož i

zásoby a čtyři koně zničeni byli

plameny Požár rozšířil se i na

stáj dra Gilmore-- a a po nějakou
dobu se zdálo ze celá část vesnice

lehne popelem Jediné Usilovné-

mu namáhání občanů lze děkovati

že dašímu šíření se požáru bylo
zabráněno

— William Secord topič ve

Škrobárně v Nebraska City leží

těžce nemocen v obydlí svém v

Elmwood Týi najedl se naklá-

daných lososů jež ponechány

byly po několik hodin v otevřené

krabičce a má se za to že chemi-

ckým působením šťáv na plech
utvořil se jedjemuž by byl Secord

bezmála podlehl a jedině rychlé

pomoc! lékářské děkuje svůj ži

votř
— Za prudké páteční bouře

přišel k těžkému zranění Frank
Liston z Hooper na křižovatce

Elkhorn dráhy severovýchodně od

Fremont Liston seděl ve voze

a následkem prudkého deště

rychle blížící se vlak

Právě když se nalézal na křižo

vatce vrazil vlak prudce do povo
zu Listonova Oba koně byli
usmrceni vůz rozbit na třísky a

Listonoví přeražena ruka a žebro

a vedle toho zraněn byl vážně i

vnitřně

— Mezitím coAndrew J Krám-pe- r

bydlící asi dvě míly od Da-ko- ta

City dlel rodinou svou

předminulou neděli mimo svůj
dům vnikl do tohoto nezva-

ný host a mimo čtyři dollary
vzal si na památku též nějaké
stříbrné nádobí Později zatčen

byl Šerifem v nádraží v South

Sioux City jistý John H Murphy

jeni je prý kominíkem Ptáček ten-

to odkázán byl okresním soudcem

k distriktnírau soudu pod zárukou

Í500 a ježto nemohl záruku tu

složití ponechán byl ve vězení

— V Plattsmouth se sorgani-ova- l

minulý týden spolek "záko-

na a pořádku" sestávající z veleb-

níčků právníků obchodníků a j

kterýž si obral za účel vymáhali

přísné šetření zákonů hlavně pak
zákona jemuž podléhají hostinští

Hned v prvé schůzi sebráno bylo

I500 a utvořen fond z něhož kry-

ta budou vydáaf vznikli stíháním

hostinských již zákon poruší S

podivením jest ie na prohibi-čácké-

hnutí tom podílí se i před-

ní obchodníci tamní

— V Grand Island zničen byl
ve čtvrtek v noci požárem pivovar

niležejícf pí C Ottové OheB

byl tpozorovám v 11 hodin v noci

v pěti minutách na to dřevěné

čáiti byly v plamenech Požárnf

odbor musel se obtneziti pouze na

hájenf okolních budov neboť pla-

meny zachvátily již střechu tří-

patrové cihelné budovy když prv-n-f

proud vody do moře plamenů

byl vržen Obydlí pí Ottové za-

chráněno bylo po delíí námaze

Požár tničil nejen atroje ale i bu

dovo Škoda požárem působeni I

v ODcnoae tomto vystaveny jsou
zrovna tak pěkné vzorky za 50c a

75c jaké v jiných obchodech vy-

stavují za fi 00 až {150 Flyo-nov- y

oděvní zásoby jsou rovněž

oejmodnějŠÍ Prodávají hlavně

Kuppenheimer a H S & M kte-

réžto dvě firmy zhotovují nejlepší
obleky v Americe Můžete obdrŽe-t- i

vždycky dobré zboží za přimě-
řenou cenu u Flynna xi

— V sobotu žádali čtyři demo
kratičtí členové městské rady ma

yora Koutského aby jim dovolil

jmenovali osm osob do různých
úřádkú Mayor vyslechnuv tuto
ne právě skromnou žádost opatr-

ných otců města odvětil jim že

zvolen byl mayorem města lidem
a sice většinou obnášející více než
800 hlasů a proto že neuznává

jakožto republikánský mayor žá-

dost demokratů za oprávněnou
Dá se předpokládati Že demokra-

tická většina městské rady bude
se hleděti mayorovi mstíti tím
že neschválí osoby do úřadů jím

jmenované avšak mayor Koutský
se vyjádřil že i pak osoby jím
jmenované pustí se do práce a

budou bráti svůj plat On sám

jest prý zodpovědným za správu
městskou a proto musí přihlíželi k

tomu aby ti kteří pod ním slou-

ží byli muži schopni a aby nebyli
stvůrami politických svých přízniv-
ců Veliká většina občanů south-omažskýc- h

jest úplně spokojena s

jednáním svého mayora
— V pátek v poledne odevzdal

bývalý městský pokladník Fr
Koutský nástupci svému Edward
D Howe-ov- i veškeré hotové pení-

ze náležející mřstu Koutský a

Howe odebrali se v průvodu nžko
lika přátel do tří národních bank
v nichž peníze městské byly ulože-

ny Zde byly" všechny peníze
vyplaceny a odevzdány novému

pokladníku Howe-ov- i kterýž však

je v bankách těch opět ponechal
Koutský odevzdal nástupci svému
celkem 154112771 vesměs to pe-

něz městských ježto školní rada
neoznačila dosud banku v níž pe-

níze školní mají býti uloženy

— Občané south-omažš- tf kte-

říž se v pondělí večer dostavili v

hojném počtu do zasedací síně
městské rady aby byli přítomni
jednání nově zvolených otců mě-

sta byli velice zklamáni neboť

páni radové řídíce se nepochybně
dle vzorného příkladu svých roz-

šafných předchůdců schůzi neod-býva- li

Několik jich sešlo sé ko-

nečně v úřadovně městského kler
ka a když rychle přečtena byla
jména přítomných odročena schů-

ze na středu večer Jak se podo
bá demokratickým radním nejde
ani tak o prospěch města jako
spíše o prospěch několika jednot-
livců kteréž chtějí mermomocí
dostati ku městskému žlabu

Zkuste Chamberlan's Stomach
aod Liver Tablets nejlepší to lék

přejímací Na prodej u všech
lékárníků m

TRŽNÍ ZPRÁVY
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PreaaU proatfednl 9CO?U
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Živý dobytek:

Pekni U nejlepll voli 1683741
Hubeni i k proetrednim l47t©7M

Voli ke krmeni HSOODIt
'

Krávy 1 i®dO0

Jalovice 1250(47 !

Telata $1000500

Toiaeet! krmeni voli $059 50

Teiaalli voli I peitvln
PraaaU tUki nejlepll TQI
PraaaU lehká vybraná $9 I0Q7S0

PraeaU hrubá $9 J©716

Ovce pekni al k vybraným $$50®AS

JehftaU $7V39eO

JehtaU cápadni $5 MO8r0

KASSAS CITT dne dubna

Plenice ( i-- tvrdá k okdodánl 73c bull

Plenice 1 1 tvrdá kok dod Mrtc"

Kotu { t btlá k ok dodáni e®We "
Koma í t mieh k ok dodáni oSMMKc"
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Sea tteotky vybr UJeJ) 1400 tese

Beneiprelrie vybr „" I"

rodině aby se jim tam dobře líbi-

lo a aby na zimu se zase mezi

námi ubytovali

Pan A A Hájek obdržel

minulý týden plnou železniční káru

krásného domácího nábytku rakví
a pod Kdo bude něco z tohoto

oboru potřebovat může si u p
Havlíka podle chuti vybrati

Naše městská rada zvolili
v minulé schůzi za mayora pana
Tomáše Dudu Nadějeme se že

oudeme s jeho správou spokojeni
Je to asi poprvé v našem městě
co Čech se dostal do sesle Na

zdarl

Pan Emil Folda s manželkou

odjeli v pondělí minulého týdne
odpoledním vlakem do Howell na

svatbu p Adolfa Foldy se slečnou
Průchovou Pan A Folda ta na-

rafičil dobře Jelikož v úterý byl
svátek sázení stromů a na ten den

byly banky zavřeny a ponsvadž
všichni bratři pana A Foldy jsou

podílníky v bankách proto aby
všichni se mohli jeho svatby sú
častnili vybral si k tomu den pří

hodný Novomanželům gratulu- -

jem!

Milou návštěvou překvapily
nás paní T F Vítamvásová a pí
Donatová z Plattsmouth minulý

pátek Prvnější paní jest sestře-nic- l

pí M F Bartošové a paní
Donatová vyjela si s pí Vítamvá- -

sovouby též pookřála na čerstvém

venkovském vzduchu Obě paní

byly pozvány na prasečí hody
kttré přistrojil p V Blatný v

Bruno minulou sobotu V sobotu
večerním vlakem odjely do Bruno

kde se odbývala ía velká "prase
čí" hostina Zábava byla srdečná
a potrvala dlouho do noci

Neštovice objevily se dále v

rodině p ] H Cernýho a Franka

Wally V každé rodině onemocněl

pouze jeden člen a podle toho to
není asi tak nakažlivé- - V Bruno

je mají také a tam si toho už nikdo

ani nevšimne Tam nezavřou mu

staveni a nevyhýbají se jeden dru

hému jako čert kříži a ten kdo

je má jde tak dobře mezi lidi

jako jiný smrtelník Nevěří také
že by to byly pravé neštovice neb
v týdnu se sloupnou a pak je jeden

jako výlupek

Slečna Mary Dvořáková ze

So Omabv přijela v sobotu do

Bruno by se súčastnila prasečích
hodů u p Blatnýho V pondělí

pak přijela do Linwood k Bárto
šovům a zdržela se přes zábavu S

ní přijely zpět též paní Donatová

Vítamvásová z Plattsmouth SI

Dvořákova zdrží se na venkově

delší čas Zmíněné paní z Platts
mouth odjely v úterý ráno k do

movu jak se vyjádřily Ilono se

jim na venkove znamenité

Pan Kostoryz z Omahy re

daktor a vydavatel chvalně známa

ho časopisu "Osvěty" ubíraje se

k domovu z Milligan stavil se též

v Linwood kdež byl hostem pana
Jamese Havlíka Bylo nám milo

s ním si pobovořiti Šotrab

Novinky z Plattsmoutb

Konečně jsme dostali déšť) Jak

každý okřál a třeba byl déšť pro

sycen sněhem a kroupami vítal

jej jedenkaždý s radostí Bylo to

počasí děsné Vzduch po celý tý
den byl nečistý Vítr který vál

rychlostí 50 mil za hodinu zdvihal

celé mraky prachu do výše tak Že

měsíc z nich koukal smutně jako u

Vesuvu neb Etny a hospodyfiky
nemálo hřešily na pámbička který
nám takovou foukačku poslal Ani

Škody na majetku ušetřeno nebylo

Heagliova stará stáj která byla

postavena před 43 roky vzala za

své a synáček pana Heaglia vyvázl
z nebezpečí života jako zázrakem

Vešel právě do stáje pro kukuřici

když ji vítr převrátil Troskami

rozbity byly dobré buggy avšak

chlapci a krávě nestalo se nic
Vydrželať stará tato kůlna mnohé

bouře Bylať ona jedna z prvních
městě Stavěna bylá od země z

dřeva ořechového ani Sindrl ne-

vyjímaje V okolí bohaté lesy po-

malu mizí a vše po chvílí bude

širými pláněmi na nichž zráti
buďe zlatoklasá kukuřice

Jarnímu oseníi ovoci posledních
čtrnácte daů přineslo zkázu Su

cho a mrazy zničily mnoho pšenice
ovsa ' Na keřovitých stromcích

květ v tozpuku zmrzl — Neštěstí

pro ty již holdují "jelly '

Následkem velkého větru přišel

pan tt Newmann k úrazu v díl-

nách B & M dráhy dne 25 dub
na Chtěl projiti bránou když
těžká vrata vší tíhou dopadla na

Neumanna a jej omráčila a

vzalo to hodnou dobu než byl

přiveden k vědomí- - Panu Neuman-

novi však dle úsudku lékaře ne-

hrozí žádné zlé následky

Týl den 35 dubna John Coorie

při skládání kol železničních přišel
též k vážnému úrazu Vykopnul

ipalík jimi první kolo založeno

v Kansas City a mrška seděla mu
z krkem tak silně že zřízenci

vlaku byli nuceni zneŠťastnčlého

vynésti na perron kde ho starost-

livě obstaral policista John Fitz

patrick — Když opička pustila

Hayese ze svých drápů a zářivé

slunéčko deroucí se mřížemi do
kalabusu přivedlo ho k vědomí

poznal ve své hrůze kam to kao-sassk- é

"spree" ho až přivedlo —

Zaplativ u soudce Archera $400
pokuty zapřisáhl se že do revíru

Carrie Nationové do nejdelší smrti

nezabloudí Cítil se mizerně a

mimo to mu neznámý dobrodinec

vyfouknul tobolku s Í20 "Snad
ten vítrl"

Včera večer dne 26 dubna

pořádal spolek "Katolický dělník"

taneční zábavu která z morální
i finanční stránky dopadla skvěle

Zábavný odbor Těl Jed Sokol
s nastavším jarem též se probouzí
a odbývá dnes 37 dubna první
pěvecké cvičení v tomto jaře Jen

aby do toho nepřišel zase žádný

půst!
'

Zpdj

ZE SOUTH OMAHY

— PRODÁ SE budova oa 20

a b ul- blíže siné p franka v

South Omaze kteráž musí býti s

pozemku odstěhována Na cenu a

podmínky přeptejte se u Storz

Brewing Co 1819 Sherman ave

Omaha Neb 38x3

— Ačkoliv se městská rada po

delším průtahu sorgasisovala pře
ce jest možno že následkem za

hájených kontestů přivoděna bude

ještě změna Demokrat Barney

Luckey zahájil spor o místo s rad
ním třetí wardy Mike Smithem

Republikán Rasmus Larson kon

testuje právo radního z druhé war

dy M Welshe republikán Copen
narve domáhá se urartu radního v

pité wardě a konečně i republikán
Vansant ze šesté wardy požádá
prý o přepočítání hlasů v minulé

volbě odevzdaných Též i demo-

krat John J Larkin chce požádali

přepočítání hlasů ježto se domní

vá že vítězný soupeř jeho školní

rada DtMorrill z Albright neprá-

vem zasedá ve školní radě

— Bouře řádící v pátek odpo-

ledne a večer natropila v městě

značných škod Mnoho oken bylo
rozibto a plachet utrháno a prud-

kým větrem odneŠeno Veškeren

obchod byl zastaven a všechny

zábavy odloženy ježto každý
kdo mohl zůstal raději doma

Telegrafní a telefonnní spojení na

mnohých místech přerušeno Po-

kud známo neudálo se Žádné větší

neštěstí

— Dan Lucey a Mike Maloney
kteříž zatčeni byli brzy po požáru

jenž zničil požární stanici ve

čtvrté wardě nemohli býti usvěd-

čeni ze založení požáru neboť po-

licejnímu náčelníku Briggsovi ne-

podařilo se sehnati proti nim ná-

ležitých svědků Nicméně Lucey

byl odsouzen pro nošení skryté
zbraně k pokutě íio a k náhradě

soudních útrat kdežto Maloney
odsouzen byl pro zlomyslné niče-

ní majetku k třicetidennímu poby
tu v okresním vězení V sobotu

poslán byl Maloney aby se bavil

tlučením kamení Zábava podob-

ná mu však nevoněla a proto

jednoduše odepřel pracovati Byl
odveden do vězení a nyní bude si

pochutnávali na suchém chlebě a

vodě po tak dlouho dokud se ne-

pustí do uložené mu práce Po

dobný osud stihl 1 dlouhoprsťáka
V Carpentera a policie tvrdí že

dva týdny úplně postačí aby sebe

zatvrzelejší zbojník' přiveden byl k

poslušnosti
— Zábavní výbor Dvoru Pro

kop VelkýV I O F v South

Omaze zahájil přípravné práce ku

skvělé zábavě jež odbývána bude

v červnu Původně to měla býti
zábava májová avšak výbor uznal

za prospěšná odložili ji až na čer

ven tak aby měl dosti času posta
rali se o vše čeho třeba jest pro
zábavu důstojnou Výbor doufá

že do zábavy této dostaví se všich-

ni přátelé a příznivci švarných
lesníků xi

— Již příští sobotu dne 3

května uspořádá dámský sbor

Palmové Dřevo č 7 Kruhu Dře- -

vařek (W C) skvělý kalikový

ples v síni p Laitnera na 30 a Q
ul Zábavní výbor vykonal pečli-

vě a svědomitě všechny přípravy

jichž třeba k zajištění úspěchu zá-

bavy Postaral se o výbornou
hudba p Fraňka jakož i chutné

zákusky jež podávaný budou ho-

stům o půlnoci Jelikož dámský
sbor tento náleží mezi neioblíbe- -

nější spolky
south-omažsk- é

do kalikového plesu
tohoto dostaví se všichni přátelé a

příznivci spolku Přejeme dámám
soutb-omažský- aby ples jejich
e tetkal úplným zdarem I

bf! 'p

i

a H

MODERNĚ ZAŘÍZENÝ

HOSTINEC
Tlaetni

Frank Diviš
T l 1214-1- 6 na Jižní 13

bývalou elS KesBlerovo

Řízný Krugfiv leíik a vjteínf "kabinet"
stálena řepu Jemné doutníky výborné lt
kéry a prnalulé Korbelovo vlno razných dru-
ha v bojné tásobé
O chutný zákusek po celý den postarám
s B nctou n SX v lA

w& MASNÍ KRÁLI

na Již itranS města vlastni krajan!

Bratří Kunclové
Itslo I244jilnt ij ul

NeJvítSÍ zásoby masa víeho druhu

azenek salámů šunek a vůbec vSeko ru
r obor tento spadá

Ceny levnější než KdeRoHV jTníe

UHLÍ--UHLÍ
Krajané! Když potřebujete ublfi ok

Jednejte si Je u

I LEVI-II- O

Dostanete vidy nellepM uhlí ta nealaoi
a dobrou váhu t ] 2000 lib na tanu
Tel 1918 715 Jižní 1 alte

Jos "VopéLlkia
ŘEZNÍK A UZENÁŘ

na 5 a "William "ul
mi v zásobě vidy nellepM výbfp (eratvehtt
masa vnho druhu jako I výtečných výrob-l- il

uzenáFekých Kupte u nebo na zkouška
Ujíst uvu vaa sv puuruuv pnjueM aaav wm

Oř E Holovtchiner

OFFICE na robu U a Bovard ul Bbeelyti
Biock lim dveM 10 Telefon 1498

▼ pisárnl k nalezeni od 10 do 11 bodla Hrna
od I do 4 odpoledne aod T do 9 večer

Telefon residence M7

Dr Fr Kéúa1
OKD1SCJ1

V tradovat pokoj ( 1 Crelirhton Blsek roh
li Oouflas ul od II do 1 bod eds d
ootodp a Ido (bod veťer M

Jsi ottdll ISS Tri 0aionf Uě

Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naše "GOLD TOP" lahvové pivo

Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest z nejlepšího chmele vybrané-
ho ječmene a čisté vody —neníť v nem ani jediné přísa-

dy jež by byla škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými 'našimi

zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb paintových Objednejte si u svého obchod
nika aneb telefonem —Tel Omaha 1542 So Omaha 8

SOUTH OMAHA BREHM C0„ vaří a laliTnjl YÝĎjmé pi?o

SOUTH OMAHA NEB

Vyléčení
Jos Lilia ze Sherry Wis plše t

"Naše détl tnély prudký ka-

šel ale po dvoudenním uží-

váni Severova Bal sámu pro
pilce úplné se uzdravily"

Takový účinek má temeř v

každém připadá

Severův
Balsám

pro plíce
Jest to zcela bezpečný lek

proti kašli nastuzenlochrap-těo- f
zaškrtá zánětu průdu-

šek a plio atd
CENA 25 60 CT

w 11 Miir ezlI
fí

Houba na řellhti
FlErW J snadni a (plně a

Mova rozumo-
vá inethoda nená-
kladná NenMl

neplatí m
Pojednáni o úplném
vyíttení honby oa
řellutl idariHR poíá- -
ám~ 11 n X sin

lieuit Mork

FLEMING BROS
Chemlsts Uoioo Btoc Ydt Cbtcaio

t hííí tkli Mx

Ur i'enner'g ťongh Money
Kily Jln4 léky pochybylyUtopto
Bi vytečeni ťoutit prea vyeiave-ol-

ae zamezí cbMpau nastuzení
reTDintlatn i'krt aul eoulmtl
ny záducbu zápal bliwlvpk katar

I"Tn?TpTT!uo!IrTTaXTr"T!XcnoLriX

ABSTRAKTY
— vrnoTovcJK—

S UL Seiciler
: 17th a4 Farata Pattersaa Blk

ef Kafi a tohoto liitB Tel 1Modhsduje se na #8000 aif toooopada pouze li 00 rol Z


