
— Máte-l- i zapotřebí služeb

spolehlivého expressáka obraťte

se s plnou důvěrou na svého kra-

jana Franka Břena jenž vám

rychle a zároveň levní poslouží

— Již příští sobotu dne 7

února uspořádá Těl Jed Sokol

maškarní ples tvůj v Sokolovně

Zábavní výbor pamětliv jsa vý-

borné pověsti jaké li získaly vše-

cky maškarní plesy minulé vybral

Oznamujeme tímto ie p VÁC

PŘIBYL jest oprávněným naším

jednatelem a kollektorem

Vyd Pokroku Západu

Dcwcy & Stone Furniturc Co

1115-111- 7 Farnam ulice

Nábytek za nízké ceny
OMAHA1

Čistá potrava
je hlavní věcí k dokonalému zdraví Je nemožno býtl zdrát

je-- ll krev neílstá nebo ochuzelá Krtice vyrážky rhcuma-tls- m

a povSoclmá slabost Jsou příznaky — fídltá chudá krev

oslabuje mozek a čivy —činí nás neschopnými k práci I zábavě

Dra petra fioboko
časem zkuSený bylinný prostředek nejenom Slutí krev ale

zárovetl JI obohacuje posilujíc tím celou soustavu tílesnl

Místní Jednatelé Ju dodávají Adresujte:

DR PETER FAHRNEY
112-11- 4 So Hoyae Ave Chicago 111

Laciný nábytek není vidy
Spatný aneb Spatní zpracovaný
neboť my mime úplný výběr
laciného nábytku kterýž je
krásns zpracovaný a dobře se-

stavený a výdrži tak dlouho

jako nábytek nejnákladnřjSf

Dubové garnitury do ložnice

— Velkolepý maškarní
ples uspořádá Tél Jednota
Sokol v isok olovné v sobotu
dne 7 února Scst cenných
a čtjři penéžitó prémie
budou mezi masky rozdá-

ny Vstupné: Masky 50c
nemaskovaní 25c a dítky
15e 25- -

Zejména ti kteříž se hodlají stě

hovat měli by se na pana Břena

obrátiti neboť se nemusí obávati

že nábytek jicli bude poškozen
Pan Břen za správné a uspokojivé

vykonávání svěřené mu práce ručí

Ptejte se po něm biu? v čís 1215

již 14 ulice aneb v hostinci

pp Francia a Vávry 2— tí

— Milovníky a příznivce vý

tečného moku plzeňského z pro-

slulého měšťanského pivovaru po-

těší zajisté zpráva že pečlivý a o

dobro svých hostů dbalý Frank

Semerád majitel vzorného hostin-

ce na rohu 16 a William ul

obdržel v těchto dnech novou

velkou zásylku a sice přímo z

Plzně v Čechách Poněvadž pak
náš Frank ví z vlastní zkušenosti

že po plzeňském nektaru žaludek

znamenitě tráví postaral ej též o

hojný výběr delikátních teplých
zákusků jež hostům svým štědře

předkládá Vedle plzeňského če-

puje řízný ležák Metzův a má na

skladě ta nejlepší kalifornská víaa

(3 kusy) se zrcadly
z franc skla po

letos prémie tak cenné že se vy-

platí o některou z nich závoditi

Proto lze očekávat! že aejen ma-

sek ale i obecenstva jež se raději
baví s hledím otevřeným doBtaví
a do maSkarnlho plesu tohoto

počet přehojný Zábavn' výbor

postaral se o vše čeho třeba k

zábavě dokonalé a ručí za to že i

při sebe větší návštěvě nebude ni-

komu na ničem scházeti Upozor-

ňujeme čtenáře naše ještě jednou
že prémie jež rozdány budou nej

lepším maskám o plesu tomto

vystaveny jsou v grocerním ob-

chodu p Fr Nováka na již 13

Stojí věru za prohlédnutí a tím

spíše za získání

— Nejstarším a proto také
hostincem v české

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14- - a William

ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil se jednou ten

Dubové kredence s velkým zr
cadlem z francouz-

ského skla za— MLADÍK kterýž se vyzná $2350

$1900
Dubový Šatník s francouzským zrcadlem 24x30

dobře v obchodu grocerním hledá

zaměstnání v tomto aneb podob-

ném obchodu Mluví česky a ně krásné Supliky

Kombinované skříní na knihy
s okrasným zrcadlem za

mecky Laskavé nabídky adresujte dubová výprava
$1300na A B 1437 So 14 St Omaba

HLEDÁ SE starší žena která

bv mohla vésti domácnost a uměla

Přeběžné oznámeni!

Slavný český

mistr housH

Jaroslav Kocian

KONCERTOVAT! BUDE

í BAVÍ talia í One

v pondělí

ZvláStě dobři hodnota ve vSech druzích nábytku— až k nejlcpSímu—
hotoveného za ncjnižSÍ možné ceny

DEWEY & STONE FURNITURE CO
Jedna cena 1115-111- 7 Famam ul Jasný počet- -

vařit Žádné malé dítky Musí
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bvt odporučena Místo stálé
a vvborné likérv Navštivte íei adobrý ptat Bližší vysvětlení podá

red "Pok Záp" Omaha 19 pochutnejte sil 18-- tí

— Zubní lékař Bailey zaměst— V pondělní schůzi požární a

návající českého assistenta ručí

za veškerou práci jím zhotovenou Klemova Apex Ry23 únoradne odp

přijae podruhé zase neboť nikde

se mu nedostane lepšího štofu'ani

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí v
Paxton bločku —8

Upozorněte na to

své sousedy!

policejní komise podal komisař

Wright resoluci kterouž nařizuje

se náčelníku policie aby se posta-

ral o zavření všech "wine rooms"

v hostincích a aby okamžitě udal

komisi každého hostinského jenž

by rozkazu jeho neuposlechl
Re-solu-

ta byla přijata William

Hudson ustanoven byl tajným na

místě krajana Ant Vanouse který

plné
kvarty4doutníků tu dostanete to nejlepší

— Krajany naše upozorSujeme
na elegantně zařízený Boy's Home

Saloon na rohu 13 a Howard ul

v němž opět hospodaří osvědčený

zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "šmejd' nekoupí 23x4

PŘIJME SE zručný dělník Nakupojto JI
KLEIN1

řsiiEUMTisMaaiíTI[!

český hostinský p Anton Křeček

ktervž se vvzná dokonale v odbo Idete-l- i do mésta aneb z mésta a své likéry

tel Frant Hodek: Rád Záře Severu

$500 po 25c J J VorSíek Anton a

Josof Staněk Vojtěch Smetana

John Staněk Po 10c: James Mora-

vec F Hodek 30c Louis Seidl Do-

hromady ?3"5

Uňd rrobudilcl Národa Z Č B J

ve Vesclyvllle N D 50

Sbor Svornost J Č D SprlnBfield

Máme hlavni Bklsd všech nejlepšíck s

Inejvybraníisleh zásob likérů Žádný
jiný obchod lihovinami nemá ani polo

rřímo od líliovarníka

spotřeboTatell aby níe

třen bjl zisk prostře-
dníka——n'
pftl KOUl'1 illonn llkíra
01 a TKe dovulfm vAiu

koupili k vk r t svJAftniho
druhu HlHCkbrry liritndy
CHifV kvart taklo vim dá-

vaje íall"U likéru a kvart
Blwktrry Brandy la 3v5

niajld jkutenou cenu HÍS
Níco na památku kuidou
bednou

KLEINOVA prosluli ltnck

proti rjmía chtll: proto
byite ji mIi mítl vií']y na
vé polici nebo v komnatě
pro nemocné

ZAS3

ZÁSYLKA ZBOŽÍ

VYPLACENA

Dosud JedtS lujlimi! 4pm
kvartové likve Kleinovy

Apfi Kye 9 rokb staré
dmittlivané tAUIMisylka
vyplwrena— Zaitfláme Ji t
prfwiern obaiu— (v mn&fv
niobHabu Kdyi Jste JI ob-

drželi a okualll nUHpokoJI-la-l- l

vil vraťte JI na nae
útraty a my vritime vám

ipit3l& Ty druh kořal-

ky Jakýnabixime ca 1U6
nemuxno mane nnne kou-

pili ta méut uci jí iju

Objednávky pro Dakoty
WynmlnK Montanu Oolora
do Waaliirkťin a Arizonu
Knnaa a MIourl nimi mt-t- i

n) k vařit maji-l- i byt
vyplaceny

sice uznáván jest všeobecně za

výbornou a vydatnou sílu ale na

zasloužené povýšení za nynější
komise nemá naděje Požární a

policejní komise nemá patrní
Cechy v lásce neboť z osmi při-

jatých policistů dříve propuště-

ných není ani jediný Čech

jste-l- i souženi hladem neb žízní

zajděte si do hostince Křečkova

kdež řízným ležákem Storzovým

zaplašíte žízeň a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též i o nějaký ten

říznější doušek a výborné doutníky

jest pečlivě postaráno Zí nálev-

nou naleznete buď samého Toníka

vici našich zásob

ru uzenářském Dobrý plat a

stálá práce dobrému dělníku za-

ručeny Hlaste se u Jos Vopálky

5 a Willian ul Omatía Neb 26

— V nedělní schůzi sorganiso-vá- n

byl nový Dramatický spolek

pod jménem "Kolár" Zvoleni

ni olodiiiírf rtfaHofri- - Přpďda

Ti ktlož to vědí mohou vám řtci íe
na likéry vlna nuníe Bilivkystd vobecMass -- '
na vše vyrobené buď (iomt neb v cizině

pf Sviv-- Mlkol1š'k Chicaco 25
Jest místa u Hex UntUling UJ

Členkyiič řádu Dobromila Z 0 B

iKořalkr
Jsme jednatciy pro Wiisnn Rye Hun- - 'UCH _&uBQR!-- -aneb věrného jeho sklepníka p J v Omaze Ncbr: I'S A- - "ovaiwvn

ÍP OMAHA NESlp F J Babka tajemnice slečna

Anežka Novákova ředitel pFerd
ter ftye a množství jiných stejné50c pí Jos WoIeSeuski a Mar Rotho- -Václava Najberga kteříž vzorně

vás obslouží — tf vrt no 21c 100 Čís 1 řallon $315Kuneš a režisér pan J Švejda
Dne 13 listopadu: 250 'm&Íí"Cis 2Spolek tento bude co nejdříve po- -

Rád Columbia Č S P D v Dutch
řádati divadelní představení a

douíá že bude všemožně od české

ZÁPISKY SCIlCZE VťBOBD PRO

AMERICKOU KTJBELlKOVU

NADACI
LTnlS6lKiL80Kills N Y M

Pan BureS oznamuje že jak snad
velkoobchodník

lihovinami
Již známo z ohlášení v listech ancll

Třborná vína

Jsme dodavstely proslulých RcpsoM
Del Prsdo a Escapernong vfn a J v
svrchovaně nejlepsích sladkých a stol-

ních vín v trhu Potřebujete li něco z

tohoto dboru dostanete u nás

Rex Distilling Co
Vfborná vína lUjloi llktrj

Naproti poště - - Tel 1148

Jednatelé pro proslulou Ilunterovou
samoíitnou

odbývané v Sokolovně v patek dne

— V sodoiu zavítal k nam ná-

vštěvou cestující náš jednatel pan

Ant Odvárka z Clarkson Neb

Přijel sem za obchodními záleži-

tostmi a zdržel se zde až do vče-

rejška Byl hostem strýce svého

p Filipa Suchého obchodníka

obuví na již 16 ul kterýž v

brzku hodlá se přestěhovati do

Clarkson Pan Odvárka podítel se

též na kozlích hodech uspořáda-

ných pp Franciem a Vávrou ma-

jiteli hospody "u šnupce'' a sdělil

nám že by bylo záhodno aby
žoviální hostinští místo kozla

upravili při nejmenším celého bů- -

Oíoaručenl:— Mercbanfa National Bank Omaha Paoker'i National Bank South

Ouiabai So Omaba Naťl Bank bo Omaba veubny eipreaani a áelemlCní tuekýcu budeme mítl přece příležitost23 ledna

veřejnosti podporován
— Jelikož v naší české osadě

mrtvých jeví se naléhavá potřeba
provésti nutné opravy obrací se

výbor Hřbitovního spolku se snaž-

nou žádostí na majitele dílců a

slysetl mistra Kociana a sice v pon-

dělí dne 23 února odpoledne kdy nVe schůzi této Ctěna byla dloubo oče- -

spořádán bude koncert Jeho v Boydově

divadle Koncert pořádat se bude od

kavan& odpovEď na dotaz uClnCný ředi-

telstvu konservatoře hudební v Praze

kterýž zni Jak následuje:

"Odpovídaje na VfiS velíce potěši
nolwliie nroto že nebylo možno síň

čtverců aby co nejdříve zapravih
BUBNYoperní pro žádný večer obdržet! jeli-

kož všechny veěery až do Jara Jsou zatelný list ze dne 20 Července 1902povinné poplatky u tajemníka p

Fr Svobodv na iiž 1 ul a sice

MWollstein&Co
prodá vám eallon '

dobrého clareto ™0 za 65c

dovolal! sí V&m navrhnout! by
ze spolkových čtverců $400 s

správu nadace odevzdali Jednotě ku

zvelebení hudby v Čechách kteráí
konservatoř naSl vydržuje a takě ve

jednotlivých dílců 50c a z půldíl-c- ů

25c

— Kouříte rádi dobrý doutník?

A TALÍŘE

jež lze uvésti v

činnost nohou

pomocí prakti- -

mškeré nadace našeho ústavu spravuje

Koupi státních papírů by obstaral ro-

vněž vytřený výbor k němuž s veške-

rou důvěrou ne obrátiti račte
WOLLSTEIN & CO INK

522-52- 4 jižní 13 ul Omaha NebNadace nechř Je dle VaSeho ustano cky zřízených šlapadel zveličí a

okrášlí vám hudbu když hrajetevení propůjčována nemajetným na
na harmoniku Nížepsaný zhotoví

daným mladíkům Čechům polovinu t
vám to výborně a levně Týž má

hojný výběr těch nejlepší a nejši:

kovnějŠích harmonik všeho druhu

Čech a polovinu z Ameriky Propůl-6ov&-

nadace dějí se dle formalit na

pražské konservatoři obvyklých na

návrh sboru profesorského a ředitel-

ství ústavu

dány Výbor pro americkou nauacij
svolal již po dvakráte schůzi Čechů

omažských v zájmu koncertu mistra

Kociana vsak z obou Bchflzí soSlo ná-

sledkem nedostaveni se obecenstva

Vzhledem ku zprávě že Kocian naji-

sto přijede a vzhledem k tomu že by-

lo by nedŮBtoJno Čechů omažských

kteříž připravili jsme Kubelíkovl

slavnou ovaci abychom neěinili niěe-h-

vzhledem k uvítání umělce kra-

jana těhož řádu Jako jest Kubeiík

bylo přes nezdary schůzí

dřívějBích aby výbor uílnll pokus tře-

tí a sice aby přikročil Ihned ku pří-

pravám k uspořádáni banketu na po-

čest slavného mistra Jest li týž aneb

Jeho ředitel k tomu svolí a zároveň

aby vyzvány byly vScchny spolky

resp Jejich předsedové aneb zástupci

ku spoleíné poradě neb poradám ohled

ně důstojného uvítání věhlasného na

Seno krajana kterýž letos utvrzuje

na novo před SlrSím obecenstvem ame-

rickým pověst a slávu ěeskébo umění

hudebního kterou zjednali mu dříve

Dr Dvořák a Kubeiík a dokazuje tak

Elegantní zařízený hostinec
vlastni

Ctili UHMOCIJ na jiho výclirohu 2taNul
tlYIIL nSNotflj Tel 3362 SO OMAHA

VýWné pivo tále na čepu NejlepSl vína a likéry a jemné doutníky
Chutný zákusek vždy pomce Jest Jednatelem pro proilulé kentneké

kořalky a východní aamožitné Za výbornou Jakmt vSeho ibožl e ruél

zároveS 1 školy české něnecké

anglické dle nichž naučíte se

krátké době hráli dovedně naK dalSfm otázkám odpovídáme:

Školného platí cizozemci 400 korun

Studium při vSemožné Šetrnosti stojí

ročně na 800 korun což řídí se (mimo

Školné) dle oddělení Jaké žák navště

harmoniku Kdo pak má nějakou
harmoniku ku správce nechť ji

pošle neb přinese našemu známé-

mu krajanu "jenž mu ji dokonale a

levně spraví V každém případě

poslouží vám ochotně

23 JONH PLUHÁČEK

JOHN UDER velkoobchodník lihovinamivuje a vyplývajících z toho potřeb
Měl-1- 1 by žák nad to vypůjcovatt si

klavír k vůli cviřenf zvýSIlo by se vy

vola

— Min středu překvapili nás

návštěvou pp Petr Žák Ad Žabka
a Jos Cimfi z Clarkson Přivezli

dobytek do trhu a byli s prodeji
celkem spokojeni Pan Žák s námi

sdělil že zábava pořádaná jeho
kapelou výborně se zdařila Bylo
nám opravdovým potěšením se-

známit! se s krajany darkson-ským- i

— Pan Vác Kasal z Rogers
Neb se statným synem svým za-

vítal do Omaby minulý týden za

obchodními záležitostmi — Bylo
nám opravdovým potěšením

se s váženým tímto kraja-

nem

— Mile vzpomínáme návštěvy

pp Jos Urbana poštmistra z

Newboro Neb a K V Bartáka

inteligentního rolníka z Deloit
Neb Byli jsme potěšeni pozná
ním že mladší generace odhazuje
směle zastaralé předsudky politi-

cké a nedá se více zaslepovat!
vášní strannickou

Chcete si pochutnati na výbor-

ném doutníku? Zajděte si k chval-n- ě

známému českému doutníkáři
Chas Donatovi v 1 420 William

ul a požádejte jej o výtečný výro-

bek jeho "Kubeiík" Málokdy
kouřili jste doutník lepší 14

— V pondělí ráno nalezen byl

školáky v kukuřičném poli blíže

42 ul chlapec Charles Marrow

jehož rodiče bydlí v čísle 2227

Spencer ul ve stavu bezvědomém

má na skladě

jestli ano tož zastavte se u Vác
Dušátka 1248 již 13 ul a požá

dejte o "My besť' Při tom mů-

žete si vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko

hojnou zásobu jakož i tabák kuř-lav- ý

ŠSupavý a Žvýkavý
Doutní-níkov- ý

tabák prodává nyní libru

za 25c 27 —

— Krajané pozor! Známý a

oblíbený hostinec na 15té ulici

vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dloube ý

sklepník v místě samém H-s-
té

zajisté že přesvědčí se že obslu-

ha u něho jest ta nejlepší neboť

každý s usměvavou tváří odchází

odtud spokojen Řízné pivko stá-

le na čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeBské a chutný zákusek

stále na ruce Přátelé a- známí

zajisté že zastaví se u něho "na

jednu" kdykoliv na cestě do mě-

sta kolem místnosti jeho se ubíra-

li budou ' tí

Hosté v notelu "Praná"

Během posledních několika dnů

ubytovali se v hotelu "Praha"

jejž vlastní cbvalně známý hostin-

ský p Vine Dobrovský následu-

jící krajané kteří do Omaby za

dání aspofi o 120 korun rořne
1416 So 1 3th St Omaha

Vzhledem k žákům americkým Jest

jíleM stará imptiaiá i domácí tíh Měh a liryovSem žádoucno aby dříve než se do
mm tm m mm m

Prahy odeberou bylo Jejich nadání ve
že oba posléze Jmenovaní nejsou Jedi Hospodu u bnupvSem náležitě zjištěno umříol a íiiaici
nými slavnými a vynikajícími hudeb

zvláště ale proslulou z r 1881 0FC& JSTaylor
Za jakost všeho zboží se ručlVLASTKÍamerickými

PomýSlejte také na případ že by z níky malřho národa Českého — že ne-

jsou pouhou výminkou aneb řenome

nálnlm zjevem nýbrž že slavných sy
Franci a Vávra OMAHA NEB1209 Douglas ulTe'efon 1815Ameriky žádný žák náhodou nějaký

rok v Praze nestudoval komu pak by

se nadace udělila?
nů takových má národ Český více a na robi 13 a William

OMAHA NEBM!oníí s! IraCno fcáreda Bndcbril

FAUST riSl1' PIVO V TRHUrředseda oznámil že ollržcl z
Poslouží svým známým s kralanřitn

banku $20 úroku na ruský úpis a před

Dekujíce Vflm vřele za zájem
ústavu věnovaný znamenáme se

v dokonalé úctě

K Knittl Ant Dvořák
ložil Cek obdržený 8 přlpoCtěnim tolio

vždy Um nejflnři4fm bcblltwiím á

ketn a v6enTi druíiy vonných doutníka
lahodnými likéry a po teiy den chutným
lunfem

čepuje žoviálnf nás hostinský

John Oiuirričck v TVíirodiií Síniobnáší tedy jmění fondu pro amerl

ckou nadaci $149920
adm řed konservatoře

Vzorná obsluha Za nálevnou Daidrte
8 A Beránek taj vždy ochotného Uenryho Tel A3-'- 4

O chutný zákusek není u Johna nikdy nouze hrome vviernym it lounnym mm-vai-

obslouží váa tóž výtwrnými vlny a likéry a Jemnými doutníky
V ZAJMU UVÍTANÍ A KONCERTU

Výbor (pp BureS a Rosický) podal

zprávu že dle dřívějšího usnesení za-

koupil Jeden tlsícldolarový čtyřprocent-

ní úpis Vladlkavkazské dráhy zam

NavStfvte jej a podruhé jinam nepůjdete
KOCIÁNOVA

TtisiĚ a DIMM llUzeifValná schůze veškerých zástupců
řený vládou ruskou Za týž zaplace vSech Českých spolků v Omaze a 80

í HosUogc a Esslairsiti
různými obchodními záležitostmi
zavítali: W H Shimerka z Abie

Josef Matoušek Josef Křepčil 2
Omaze mužských i ženských konat!no bylo $09972 bance bratři Kountze

v New Yorku kteráž bude úpis mít)
se bude v Sokolovně v pátek veřer C TiaUini i

dle usneseni v opatrování pokud by února Jest žádoucno aby vSIchnl se

J W HROCHdostavili i zástupci neb předsedové

Brairard John R Stará z Bruno
Fr Cimfl Jos Křikač Jak Jan-kove-

z Clarkson Anton Ryšavý

týž nebyl registrován aneb do nafií li-

bosti a vystavila na týž stvrzenku

kterouž má v opatrováni pokladník
těch spolků kterým výbor svláStní

a polozmrzlý Ošetření jakého
se chlapci dostalo v obydlí G

Parsonse zachránilo mu život

Lékař se nicméně obává že nebo-béaa- u

chlapci bude nutno ode-jmou- ti

obě ruce i obě nohy

Chlapec odešel v nedělí večer z

domova dle domnění matčina k

blízkému pekaři pro pečivo a

když ani ráno nepřišel domů za-

hájeno bylo po něm pátrání

nísemnf vyzvání zaslat! nemohl bnď

že nenasel Jejich adresáře v časoplp BureS DalSích fťiO- uloženo v

L & B Assoclatlon kteráž

Bohumil Růžička Jos Distrop
John F Cejda Fr Průcha Karel

KamíkJos Chaloupský z Howells sech neb že schůze připadají až na ko

1245Jlžaí 13 nl Omaha

Řízný Metzfiv ležák ttále na čepu
Nejlepší vína likéry a jemné

doutníky
Sladká vina fralon od ?Sc niboru

Kořalky galon od 160 nahoru
Čeaká importované kořalky ko

roztopřinka mandlovka rotolka

b(lýpunM2Wgl TelUl824

rýborem po důkladném vyšetření o
nec měsíce neb z Jakéhokoliv jinéhoPhiliD Walla z Linwood Petr
nedopatření Výbor

znána za neJspolehllvěJSI ze spořite-

len a Jej li výtěžek přlnáSel dosud poVojtů Fr Krupička z Milligan
Ben Shema z Loog Pine J F

From February
13 to Apríl 30
Pacific wlll seli
nist Tlcketa tvt

rateai l I l I

dílníkům neb vkladatelům procent

Every Day
1905 the-- Vnlon

OnoWay Colo

lha following

P4
dividendy Zbytek peněz dosud slo NiHETKÝnr xkontŘezníček Petr Hájek z Morse

Bluffs I M Tiroušek z Platts- - pttpravea t výlučný protižených na Americkou Kubelíkova na
v- -

Hojné zásobený obchoddael totiž $1954 nalézá se v rukou

úětu na jméno pokladníka v Národním
moulh Jan Bělík ThosŠimánek
J JVlasák F J Polák z Prague
John J Ryčhtík Jos Dobrý J

Nejlépe a nejhojněji zásobený
obchod střižní na celém

západě vlastni

Aloisie Zelená
v čísle 1 3 1 4 William ul Omaba

I IlIltltU s

rheumatismu neuralgií atd grocerií moukou a potravinamiBanka Merchant Fond vykazuje te

Havlík ze Schuyler John Eret ze
DRA RICHTERA svtDBt
"KOTVOVÝ"

dy následujíc! stav Jmění:

Tlsícldolarový bond ruské dráhy
vládou zaručený za kterýž zapla

Swanton C V Svoboda ze St

vlaatnl

B Fanferlík
v ř 1425 jit 14 aL

Paul Louis I Kudrna Václav PAIN EXFELLERL následujících cen Každý se
ceno bylo $99972

Koutný % Wahoo Fr Herout Pnrf Va oefarunoa némtum " k

FOOM MI6S0URI HrVEB

$2000 to Ogden and Salt Lake City

$2000 to Iíutte Anacondaand Helena

$2250 to Spokane and VVanatchee Wash

$2500 to Everctt Fairbaven and New Whatcom
via Huntington and Spokane

$2500 to Portland Tacoma and Scat tle

$2500 to Ashland Roso-bur- Eugene Albany
and Salem via Portland

$2500 to San Francisco Los Ageles and many

zná že taková vhodná příležitost Uloženo n Conservative L i B
Jedno amtÍMlefda lekahJtýcii ijwkiiaci:Jos P Šedivý Jaméí Kolář Geoke koupi výtečného zboží ještě 1Ass--

n 40000

Pokladn! hotovost na banka 1954Burkhardt Chas Vogt HBlocb
Krajané ufinf dobře pakli navitívf

obchod tento nebof zde aajdou zboží
vždy tentvé a výborné jakoati Obaltihanikdy a nikde se nenaskytla

NewYorM října-189-

CraRieWwaJCOTVOVťřAiM

EXPULLR účtnkuis dobraMat Dobeš Fr Burian CharlesLátky vláčné krásných vzorků které
vzorná —

Pavlík Micb" Obrle z Verdigrebyly prodávány po $150 yard nyní
dostanete za 50c yd

Celkem Jménl $147950 1 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦F B Dvořák Alb Beck Frank tismu a boieiiatffl "SZ&jKi
len údú bvcikliítúTŽenské zimní kabáty avláStž přkrjé

V této hotovostí zahrnuty Jsou při

spřvky kteréž bly přijaty ve schůStejskal z Wilber losef Kolář
dříve za J2500 nyní $500 a některé

otber Cahfornia pointí
Místskl Ďfiáovsa 1324 Faraim bIOmaha Neb — Fr Skala Britttéž za Í2-5- lích ze dne 26 září a 13 listopadu

ISa SOc rUčh Ukénákt neb pWtt
Kametové keiov módní $1500 12000

- PHONK II
Cnioa ntlrail 10 a Marcy TeL Mavšak sebrlv dosud v časopisech ve ř 44 Bielrtw a litřrt Lr iwt

Karel Stefán
920 Haater aliee

malíř a leplč pokojů
Erajoor obsloolt vaoret

aarvs U

la Gothard Starý Chicago I1L

Vác Sucha Albert Lea Minn
I

nyní za 50

Miilké rrchní koSUe po 25c
Vác Novák TmdallSoDak I 1

řejné kvitovány Jak následuje:

Příjem 28 siří:
Sbírka řádu Záře Severu Z Č B

1 v Tbieř Blver Falls MIniw sbírá

TTZIamEXaNI

TVřaké aoodnf prádlo po 10c
Šimek Jos Vlček jr Frank Brill

VSechno zboZÍ típlní nové a nejmod

nřjíi Vzorná obsluha Cuba Kans


