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— Máce-l- i zapotřebí služeb

spolehlivého expressáka obraťte

se spinou důvěrou na svého kra

jana Franka Břena jenž vám

rychle a zároveň levně poslouží

Zejména ti kteříž se hodlají stě-

hovat měli by se na pana Břena

obrátiti neboť se nemusí obávati

že nábytek jich bude poškozen
Pan Břen za správné a uspokojivé

vykonávání svěřené mu práce ručí

Ptejte se po něm buď v čís 316

Woolworth ave aneb v hostinci

S SEDMNÁC1Ý VÝROČNÍ PLES (
Jr usPukÁDA r

SborVlastislavaí29J0D

y v sobolu dne 10 ledna 1903

IP v Sokolovně na Jli 13 mezi borcas a Martba alli-- í

Jj Ystupié: Pán s dámou 80c DalM dáma 25c JJ
Yt Za večeři platí se zvlái'

Ta K hojné návMěvě v úctě zve Výbor %

OMAHA

páteřní neduh
Mnohé neduhy jako žloutenka nezáilvnost nespavost a Jiné

skličující nepravidelnosti lidské soustavy tělesné zavlněny

Jsou lenivými Játraml

Dra petra Roboko
lečí jaternf neduh rychle a bez nebezpečí Podněcuje Jftfcra

k obnovené Činnosti a vylučuje Jedovatou žluč z krve Žádná

mlneralle— pouze byliny Místní Jednatelé Jo dodávají

Adresujte:

DR PETR FAHRNEY
112-1-14 So Hoyno Ave Chicago Ul

— Sylvestrovský plas pořádaný
minulou středu večeř Těl Jed
SOkol vydařil se skvěla Návštěva

nebyla sice obrovskou ale dosti
četnou aby zdar zibavy byl poji-

štěn Účastníci plesa toho bavili

se srdečně a nenuceně skoro do

5 hodin s rána při výboroé hudbě

p A- - Kořiska Zábavní výbor

jest prý s výsledkem plesu úplně

spokojen
— Tábor Nebiasská Lípa č

183 WOW zvolil sobě pro tento
rok následovní úředníky: Před-

seda J V Kašpar místopředseda
Vác DolejŠ tajemník Ant Suchý
3508 jižní 20 ave pokladník A

F Novák průvodčí Karel Šabata
vnitřní stráž Václav Sloup ven-

kovní stráž Fr Volenec výbor
majetku na tři roky Vác Másilko
na dva roky A Kořisko '

Til! v f i ftTWIff iVv nřffŤrr
— Žákům české svobodoroysl

pp Francia a Vávry 2—tfné Ikolyl Žáci náležející do třídy

p Janáka jsou žádáni by přišli — V hostinci na robu 13
Ceatre ul kde loni vedli obchoddo školy v sobotu odpoledne O i Já

bod místo v neděli ráno Za bratři Johánkové vévodí od No

vého roku p Jan Wasielevskitřídy p Fibingra budou mít vyu-

čováni jak obyčejně v neděli ráno Výborný Schlitzův ležák stále na

čepu Odporučujeme hostinec p— Dámský sbor Vlastislava č
Wasielevskibo přízni krajanů!
— Krajané pozorl Známý

ag JČD zvolil si pro příští rok
následovat úřadnica: Vysloužilá

oblíbený hostinec na 15 té uliciHLEDÁ SE starší žena která' předsedka Mane Rosická předs
Anna R Kalinová místopředs

vedle "Creightonova Orpheum'by mohla vésti domácnost a uměla
vařit Žádné malé dítky MusíKarolina Beránková tajem Marie vlastněný dříve známým Rudy

Havelkou vlastní krajan neméněMichalová ůčetnice Marie Báro

Dcwey & Stone Furniture Co

1115-111-7 Farnam ulice
'

Nábytek za nízké ceny

být odporučena Místo stálé
oblíbený Louis Máchal dloube

Kdykoliv potřebujete kočár k po-

hřbu aneb k vyjížďce objednejte si

jej v nejvétSf pfijcvně koni a povozu

Paláce Stables
C HIREIGIITOX maj

roh 17 a Dáven port ul

Kočáry Jsou vyhřívány a proto
možno v nich podniknout) i delíí vý-

let Povozy možno si objednat! též

telefonicky TEL 257 23

dobrý plat Bližší vysvětlení podá
red "Pok Záp" Omaha 19 tý sklepník v místě samém Hsté

chová pokladnice Josefina Ma

chová ďozorkynl Uarie Votavo

vá výbor majetku Milostina Bu zajisté že přesvědčí se že obslu-— Milovníky a příznivce vý ha u něho jest ta nejlepší neboťrešová Viktorie Nováčková tecneno moku plzeňského z pro
každý S usměvavou tváří odchází

Marie Dvořáková knihovnice Jo slulého měšťanského pivovaru po odtuď spokojen Řízné pivko stásefiaa Moučková školní výbor těší zajisté zpráva Že pečlivý a
le na čepu a což ty doutníkydobro svých hostů dbalý FrankEmile Bandhauerová Marie Ros:

cká a Marie Suchánková likéry ty nejsou k předstiženiSemerád majitel vzorného hostin

Laciný nábytek není vždy

špatný aneb Špatně zpracovaný
neboť my máme úplný výběr
laciného nábytku kterýž je
krásna zpracovaoý a dobře se-

stavený a vydrží tak dlouho

jako nábytek nejnákladnější

Dubové garnitury do ložnice

Pravé plzeQské a chutný zákusek
ce na rohu 16 a William ul— Kouříte rádi dobrý doutník? stále na ruce Přátelé a známí
obdržel v teento doecb novou

zajisté že zastaví se u něho "na
jednu" kdykoliv na cestě do mě

Srdečné díkůvzdání

vzdávají

Franci a Vávra
majitelé

velkou zásylku a sice přímo
jestli ano tož zastavte se u Vác

Dušátka 1248 již 13 ul a požá

dejte o "My besť' Při tom mu Plzně v Cechách Poněvadž pak sta kolem místnosti jeho se ubírá
náš Frank ví z vlastní zkušenosti (3 kusy) se zrcadlyžete si vybrati pěknou dýmku ti budou tf

— Krajany naše upozorfiujeme
aneb špičku jichž má Dušátko ta z iranc skia pože po plzeňském nektaru Žaludek

znamenitě tráví postaral ts též o

hojný výběr delikátních teplých
hornou zásobu jakož i tabák kuř- -

Hospody u Šnupcena elegantně zařízený Boy's Home [A Dubové kredence s velkým zr--V

cadlem z francouz- - Aaa nnlavý šfiupavý a Žvýkavý Dout ní- -
Saloon na robu 13 a Howard ul

Vaše novoroční

likéry
Máme blsvnl tklad všech neJtapMch a

nejTybrSDÍlilch ziUob likérů Žádny

jiný obchod lihovinami nemá ani polo-

vici našich zásob

Ti kdoitovědf mohou vám Hel le
na likéry vina punce silivky atd vůbec
na vse vyrobené buď dema neb v cizině
Jest místa u Rex Distilling Co

Kořalky
Jsme jednateiy pro Wilson Rye Hun-te- r

íiye a množství jiných stejně pro-

slulých

Výborná vína

Jsme dodavaUily proslulých Reptold
Del Prsdo a Escapernong vin a j v
svrchovaně nejlepSIch sladkých a stol-

ních vin v trhu Potřebujete Ji néco z

zákusků jež hostům svým Štědřeníkový tabák prodává nyní libru II í—~r~~"-'"- IIv němž opět hospodaří osvědčený 1_ ského skla za QlJpředkládá Vedle plzeňského če
všem svým milým přátelům za
vzácnou přízeQ v minulém roceza 25c 27— český hostinský p Anton Křeček

puie tížný ležák Metzův a má na— Ve výroční schůzi Hřbitov tak hojně jim projevovanou a kojíJdete-l- i do města aneb z městaskladě ta nejlepší kalifornská víaa
se nadějí že přízeň tato i v tomto

Dubový Šatník s francouzským zrcadlem 24x30
krásné šuplíky

Kombinované skříní oa knihy dubová výprava
s okrasným zrcadlem za

ního spolku minulou neděli večer

odbývané zvolen byl 7Členný vý výborné likéry Navštivte jej
jste-l- i souženi hladem neb Žízní

zajděte si do hostince Křečkova roce v plné míře bude jim zacho
pochutnejte sil 18-- tf $1300vána V sobotu přichystána budekdež řízným ležákem Storzovým

bor jenž pro příští rok starati se
má o český náš hřbitov Členové - Potřebujete-l- i něco ze zboží

zaplašíte žízeB a chutnými zákuzky ZvláStě dobrá hodnota ve viech druzích nábytku— al k nejlepsímu—pro každého hosta porce A No I

pečínky z kozla zvláště k účelistřížního aneb ze zboží výpravné„ výboru toho jsou krajané: Vác
ukojíte hlad Též 1 o nějaký ten

řízoější doušek a výborné doutníky
ho dostanete to vždy u pí R A tomuto krmeného Proto přijďteEogelthaler Vojt Hoffman Fr

Jelen st Jos Kašpar Jos Kavan

noioveneno za nejmz&i možné ceny

DEWEY & STONE FURNITURE CO
Jedna cena 1 1 15 1 1 17 Fariani ni Jasný počet

DAVIDOVÉ č 1408 William ul yfiirhnitjest pečliví pnstarínOf Zí zil
teráž vám prodá zboží iepší a

nou naleznete buď samého Toníka Máť už "Čáli'' nože nabroušeny
"Henry" zase boty namazánylevnější než kdekolivčk ve městě

aneb věrného jeho sklepníka p

tohoto úboru dostanete n n

Rez Distilling Co
V JDorná visa s stolní likéry

Naproti poště - Tel n 48

Jednatelé pro proslulou Hunterovou
samoiitnou

Karel Stcigsr a Fr Svoucrfa —

Jelikož na hřbitově jest třeba nuť

ných oprav žádají se všichni kra

jané kteříž vlastní dílce na Ná
Přijďte a přesvědčte se! 23 Václava Najberga kteříž vzorně

1 1& soboto 10 lednavás obslouží — tf— V pátek časně z rána přišel
vážnému zranění krajan Tom - V neděli o 4 hod odpol

rodním hřbitově aby u p- - Franka
Svobody tajemníka Hřbitovního KleiDOiotevřou

Apex Rjbavila se mládež jízdou na sáňDošek zaměstnaný jakožto po slu-
ha v hostinci p J W Hrocha na ABSTRAKTYspolku co nejdříve své poplatky vkách s příkrého vršku na William
již 13 a William ul V síni od Bratři Nepodalovéul mezi 6ul a tratěmi Burlington VTHOTOVBJB -
bývána byla na Nový rok zábava dráhy Čtrnáctiletý Elmer Mc

ZAAřádu Omaha CSPS na kteréž se v č 1762 jižní 13 ul

zapravili a sice 50c z dílce 25c
z půl dílce a spolky {400 z

čtverce

— Příjemnou a nanejvýš přátel
skou zábavu uspořádaly na Sylvě-

Intyre z č 1225 William ul prud S :ML Sadler
17th and Farnaau Fattersoa Blk

Došek činně podílel Byl jak ná kým nárazem na saBky roztříštil
si hlavu a skonal za několik řeznický a uzenářský obchodleží vesel a tu není divu že poné-

kua "přeprat ftdyz pak si minutstra večer v síni p T W Hrocha České hospodyňky jsou srdečně
Zeptejte se nati u tohoto listu Tel 1S2

členkyně táboru Myrta č 922 zvány aby se přišly přesvědčitpočínal příliš rozpustile odvedl

jej p Joe Janský sklepník páně
— Nejstarším a proto také nej- -

že v obchodě tomto lze dostatiKrálovských Družek na počest oblíbenějším hostincem v české
Hrochův do Doškovy světnice v

čety lesníků táboru Nebraska č nejen pěkné a Čerstvé maso vše:hPraze jest bez odporu hostinec
4771 MWA kteráž vždy jevila

C H KUBAI
skulen Cesk

prtraft a Teřejií notář

druhů aie i výtečné výrobky uze

4 kvarty
plné

rřímo od líherarníka

spetřebovatell aby
nSe-tf-

byl slsk preutřed-BÍk- a

m

Zin!J!Od 7 prosince 1902
do 7 ledna 19 3

obdrzf každý kdo koupi
za 1250 neb za vire kořa-

lek vln a likéro nádav-ke- m

láhev výborného
vina
Kdo koupím 3 00 neb

zs vfce obdrží ZDAltMA
elegantní touvenir
Piva a lihu se výhody

tyto netýkají

řízený po léta krajany pp Sloupem
druhém poschodí a uloživ jej do

postele vrátil se do taneční síně
kdež příhodu s Doškem sdělil p tel TOživou účast při zábavách táborem nářské Výborné zboží dobrouKrumlem na rohu 14 a William

váhu a rychlou obsluhu zaručují

ZÁSYLKA ZBOŽÍ

VYPLACENA

Dosud Jeltc lurltns 4pitt
kru4 liti v Klrlnari
Apel Hje rok o itnré
(tnuti] lTr4 MMlMlaylkt
vvpluen— Zujlime JI v
prostém obslu— ocnsl
nl obsahu KdylJte jl

a okusili neuspokojí--
II ras vrsrte II na mutt

6imr a ar vrittme rim
spsttSlft Tfl druh kořal-
ky Jak nsbltlns ss ialt
oemoftoo nikde Jlnds kou
pl II ta míně sel 6 00

Objedu i tVt pra Dskotr
Womlns Montano Colora
do Waahlnrton s Arliosu
Kansas a MiMoarl musí ml
ti na SO kvarta majl-- byt
vyplaceny

ul Přijďte do útulného hostince
Hrochovi Pan Hroch odebral vám BRARI NEPODALOVÉ

Myrtou pořádnaých Členkya
sousedů sešel se slušný počet 1

brzy rozproudila se ta ne j přátel
se ihned do pokoje DoškovaDošek

toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou Pisárna: Barier Block rtk jjležel na posteli a zpíval si Na Farnam Číslo pokoj t a£fitější zábava neboť milé družky usmívavé tváře starých známých BUBNYpostarrly se pečlivě o vše čeho to sešel p Hroch do taneční aíně

kde se společnost vesele bavila WAH NEB

T
pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil se jednou ten

přijde podruhé zase neboť nikde

k zábavě také jest třeba Krát:e
po 10 hodině zasedli všichni Kolem 5 hodiny ranní když p

A TALÍŘE VeJkoleDýúčastníci k připraveným stolům Hroch dělal se zábavním výborem
pořádnost přinesena mu zpráva

se mu nedostane lepšího 'štofu an
lež se téměř prohýbaly pod tíží

že Došek nalezen na chodníku v JKLEINtěch nejvybranějších a nejlepších
velkoobchodník

lihovinami

ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný PLES!jež lze uvésti v

činnost nohou

pomocí prakti
]idel Štědrými bostitelkami pro
účel ten uchystaných a nelze se Metzův ležák a co se týče likérů a Odporaíeaf:—Merobanťs National Rank Omaha Packer's National Bank Boath

Omaba 80 Otnaba Nal l Bank bo Omaba vieubny sípresanl a telenolini fp—uspořádá—tudiž diviti že všem jak náleží doutníků tu dostanete to nejlepší

kaluži krve těžce zraněný Pan
Hroch dal jej dopravit do hostinské
místnosti a povolal ihned patrolní
vůz Zraněný Došek odvezen byl
na policejní stanici kdež mu k

zašil ránu na hlavě později
pak jej dal dopraviti do nemocnice

zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

cky zřízených Šlapadel zveličí a

okrášlí vám hudbu když hrajete
na harmoniku Nížepsaný zhotoví
vám to výborně a levně Týž má

chutnalo Rozumí se samo sebou
že při hostině té nescházel ani vý SPOLEK ST ANEŽKY I

žádný "šmejd'' nekoupí 23x4 St
— Dnes večer pořádá dívčítečný pěnivý mok a řízný Metzův

ležák dobře tel na odbyt Po
chutné večeři rozvířila se nenuce Přímo Vám"spolek sv Anežky ples v sínisv I osela bpůsob jakým Došek

hojný výběr těch nejlepší a nejši-kovnější-

harmonik všeho druhu
a zároveň i školy české německé

re stfedy 7 ledna 1903Metzově Přátelé oblíbeného spolke zranění přiřel jest poněkud zá

anglické dle nichž naučíte se
ku tohoto dostavtež se v hojném
počtu do zábavy této a buďte Zdarmahadný Panuje všeobecná domněn-

ka že Došek v nepříčetném stavu
DO 7 LEDNA

1903Spolek Čítající 73 údkyně i Av krátké době bráti dovedně na
harmoniku Kdo pak má nějakou

ujištěni že v kruhu švarných Čeotevřel okno a s tohoto spadl
ských děv výborně se pobavíte! 9 slibuje že všemožně se po-

-
e-- li domněnka tato správnou tu (pollíle tuto oblilkns valí objednávkou)

8 každými 4 plnými kvarty' Od té doby co elegantně T staří o upřímnou společen- - f
harmoniku ku správce nechť ji
pošle neb přinese našemu známé-

mu krajanu jenž mu ji dokonale a

jen zázrakem se mohlo státi že se

Došek na místě nezabil Saadlť zařízený hostinec na rohu 13 a skou zábavu
výše 20 stop dopadl hlavou na levně spraví V každém případě

ostrý kraj fošny na níž spočívá Ba SWMíí ÍWplka
poslouží vám ochotně

23 JONH PLUHÁČEKzábradlí a spůsobil si pouze těžší

1416 So I3th St Omaha
Vkusné ►

ránu na hlavěl Jsou však někteří
kteříž tomu nevěří a již se kloní k

zařízený
Unnktnnn
IIU0IIIICU1náhleduj Ie se Došek sts! obití WHltKIt

1 KViBT PORTU EBO BL4CKBERRT ZDaRMá
Tato proslulá kořalka jest zaručena le jest dplně čltá Jest
lahvována pHmo pro olkupnlky Zaručeně dplně čistá
pro rodinnou potřebu !00 00 dostane každá osobu kteráž
nalezne nijakou ikodlivou chemikálii v této 7 roka staré
kořalce Zasýlá se prostých bednách bez označeni obsahu
Peníze budou vám vráceny není 11 takou Jak pravíme

14jSOLDSTSÍ

íejiépě nejhojněji zásobený
' obchod střižní na celém

západěf vlastni

Aloisie Zelená
ins

loupežného přepadení Die po-

sledních zpráv daří se nešťastné-

mu krajanu již lépe a jest naděje
že se uzdraví

SolLGoIdstrom llhovarník a velko-

obchodník llhovlninlDne 7 ledna 1 903 ve středu v čísle 13 14 William ul Omaha

vlastni

JanWasielevski
ia raba 13 a Ciatre

Výtečné pivo stále na řepu nej-

lepší druhy vlna likérb a jemné
doutníky Chutný teplý idkuték
po ttlé den Krajané nsjdos tas
íaramaatnfbo Wasieleikiho který
Je vždy ochotni obslouíí
O hojnou prizeb krajanb iádá

23 JAK WASIELEVSKI

uspořádá dívčí spolek sv Anežky

William ul převzali do své správy
hostinští Franci a Vávra vzrůstal
stále počet návštěvníků útulné
místnosti té a dnes možno tvrditi
že "Hospoda u ŠBupce" těší se

aejvžtíí pst-esá-
ii Cechů orůní-skýc- b

Ano i krajané kteříž do

Omahy častěji návštěvou zavítají
zastavují se rádi v hostinci tomto

neboť nejen že se tu sejdou vždy
s některými svými známými ale i

pochutnají si též na řízném moku
Schlitzově a chutném teplém lun-č- i

jejž mohou dostati v kterou-

koliv dobu denní Hosté jsou
kromě toho cpržrsžsi k vždy
čerstvému šBupci 14 —

Chcete si pocbutnati na výbor-
ném doutníku? Zajděte si k chvat-

ně známému českému doutníkáři
Chas Donatovi v č 1420 William
ul a požádejte jej o výtečný výro- -

bek jeho "Kubelík" Málokdy
kouřili jste doutník lepší ' 14

Obchod tklad: TEL 396ples v síni Metzově Spolek slibu- - Z následujících cen každý se- -
3Ó0J v St South Omaha

rrr rniip vpvšem účastníkům milou spole

ná zábava a za veselých zvuků
české kapely řízené sousedem

F S Fialou tančilo se až do 2

hod ranní aačež se účastníci ro-

zešli s upřímným přáním aby po
dobná zábava co nejdříve byla
opětně uspořádána Při zábavě

této vzpomenuto bylo též české

svob školy pro niž mezi přítom-

nými sebráno celkem $3 1 7 Kéž

by dobrého příkladu toho násle-

dováno bylo i při zábavách jiných I

— již pfiítf sobotu dne 10

ledna večer odbýván bude výroční

ples sboru Vlastislava číslo 29
JČDr-- v Sokolovně Jest to již

sedmnáctý výroční ples dámským
sborem tímto pořádaný Všech

šestnáct plesů minulých setkalo

se s úspěchem skvělým a není té

ejmenší pochyby že i tnto
sedmnáctý vydaří se znamenitě

Stojíť sbor Vlastislava v čele těch

spolků kteréž nepořádají zábav
za tím účelem aby čistý výtěžek
ukládaly do pokladny nýbrž pro
to aby rukou štědrou pomáhaly
všude a vždy kde potřebí jest
peněz k účelům šlechetným Nelze
se tudíž diviti že počet přátel a

příznivců sboru tohoto stále se

množí a jsme jisti že tito použijí

příležitosti aby damám hojnou
účastí na plesu přízeQ svou osvěd

čili Vstupné jest letos nízké:

pán s dámou 50c další dáma 25c

ježto dámy se rozhodly nedávati

obvyklou večeři Nicméně ti kte-

říž se nebudou moci bez večeře

obejiti obdfí ji za doplatek 25c

čenskou zábava 17—

M"WoUstein&Oo
prodá váno gallon

ke koupi výtečného zboží ještě
nikdy a nikde se nenaskytla
Látky vlneoé krásných vzorků které
byly prodávány po $150 yard nyní
dostanete ti 50c JŮ

Ženské zimní kabáty zvláStí přkní
dřfre za $2500 nyní 1500 a některé
též za $250

Sametové kejpy módní $1500 I2OO0

nyní za $350
Muiské vrchní koíile po 25c

Dětské spodní prádlo po 10c

VSechno zboží úplné nové a nejmod- -

nčj&f Vzorná obsluha

lehkého červeného
dobrého clareto za 65Cvína

Hojné zásobený obened

grocerií moukou a potravinami

vlastni

B Fanferlík
v i 1423 Jli 14 aL

Krajané uřínf dsbfe pakli navitfví
obchod tento nebot zde a aJdou zboží
vždy čerstvé a výborné jakosti Obsluha
vzorná 23—

Přineste vlastní tvůj plucar a bude vis státi pouze 60c

WOLLSTEIN & CO INK
"522-52- 4 jižni 13 uL Omaha Neb

ř4
MKCKÝMI VAKONT

Hpraren wt

BOLENÍ

— V seděli večer sehrál £eko-americk- ý

dramatický klub v Soko-

lovně "The Cuban Spy'' ve pro-

spěch české svobodomyslné školy
s úspěchem skvělým Nejen pro-

storná SÍ5 ale i galerie byly obe-

censtvem takřka přeplněny což

zajisté svědčí o veliké oblibě jaké
se těší mladý klub tento A jenom
zasloužené oblibě této lze děko-va- ti

že české svob škole dostane
se zdatné podpory finanční neboť

značnou část obecenstva tvořili
Američané a jinonárodovci Ne-

budeme se pouštětí do podrobné
kritiky výkonů jednotlivých herců
a spokojíme se pouze s podotknu-
tím is kus sehrán byl celkem vý-

borně í při částečně novém obsaze
nLSouhra byla hladká výprava pěk-
ná a obecenstvo dávalo častým po-

tleskem projev úplné spokojenosti
své s výkony svědomitých ochotní-

ků A jako hra ochotníků v otevře-

ných ssénácbtak i výborná hudba

St B Letovského v meziaktí tě-

šila se vzácné pozornosti obecen-

stva Cesko-americk- ý dramatický
klub může býtí s výsledkem ne-

dělního představeni úplně spoko-

jen a česká škola také

blavy suchému lámání atd
DRA RICHTERA tyétmttmf

"KOTVOVÝ"

PAIN EXPELLER
Karel wtefÁn

30 Hamer aliee

ffirt ráje ííioM ÉlririL
M&žete ai dátl na ní splátku aneb je platiti týdni bez

zvláštních výloh Hodnota všeho zboží zaručena aaeb se

peníze vrátf 11

GODFREY klenotník TZ

XJR SVOBODA
Tlattsi

Telmi rkasné zařízený

Groccrní obchod
1259-12- 61 jižní 16 ul

Mimo grocerie mouky a krmiva naj
dete v obchodí tomto vidy nejvttil a

oejlepsf výběr lahfidek (importované ry-

bičky nakládané oahofe jemné stolní

oleje atd) Zboil viny čerstvé Obsluha
vzorná Telefon A2321 23

Prarý Jmi ochranami áiwkw fctrtm" malíř a leplč pokojů
Jedoo z Boobfcli dowtdtent námfch aaob t

Krajany obakml! vsoral
knt i

Ora mcMeraJOTVOVÝ'
PAIN EXPOIXR jestyx!:
nym prostreenem proti

ElegantnS zařízený hostineciMení ním Hosiinecntiiraqiiy OEMci

vlastni

Sici škola pro dívky
které by si přály naučiti se dů-

kladně liti stříhati a bráti míru

na dámské obleky nechť se při-

hlásí v mé šicí škole Vyučuje se

též í večer Přihlášky mohou se

dítltéž i poštou 19

MARIE NEJEPINSKX
č pokoje: 409 Brown Block

16 a Douglas ul Omaha Neb

vlastni

ř 14 Bfeatera Ce I Twrt mL ew isrs
CMII IIMIOCH naJlhoTýchrolm24aSnl
tlilIL lIAIOtK Tel 3362 SO OJlAIIA

VýWné pivo tál na cepu NeJlepH vtna a likéry a jemné dontnlkv

Chutný zákusek vidy po ruce Jest jednatelem pro proalnté ksntacké

kořalky a východní aamožitné Za výbornou jakoat všeho zboii se ručí

5 ZUTÝCH & TYZIlAsLJUKL

Vzorná česká lékárna
í I26a jiíoí 13 Ul

Em Číentiňlí maj
ZrlWtn! aosorsast pé vypiaVrvínt pr4pM

WkahkJcb Venkovní obJwInSTky vytuojl
se ryckie a levos t ls

JOSEPH PEZDIRTZ
ví 120a jiiaí 13 nl

t Výtečné pivo stále a iepn KeJTepíí
vlna likéry a doutníky Tel B1Í14

O pMzeí krajana iádá i PEZDIRTZ

Wtikn i umipiňánitkl
éudktmumi atd


