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Prádlo

0 11 slalo'' bylo uilUnfm vl— Velmi píko! a pohodlní s 112114 fto Moyne Ave tbkeia lil
flreaí hostinec viatiol HKATR stranní a upoutalo kaldého byť i

nikoho ae svých nejdrallkh n

irviíti nemřl ť'lohy nacvičeuý s
JOHÁNKOVI' v řls 1160-t- oh

14 a Wílliam Krajané ntmtl

by opomeaout navilívit trnlo ho podivuhodnou plil a výprava kusu i?U
byla aosmenitá 1'sn učitel Kstinec neboť id budou vidy Oznámení úmrtí a dMvzdaní!Fibinger jrnl ku onen nacvičil avsorni obsloufeoi Johánkové

aiají Kile na čepu četitvý výtiíny"obriti! neboť nemusí obávali řídil aasloužl si plného utnáaí A
la oáln trk jich bude poíkoieo neboť vyládslo Isk úípělné jeholežák 1 Krugova pivovaru ty nej
Pan litta tt správné uspokojivé provedeni nemalé námahy Vždyť

llliitxikjím latem kl(ViI dáváme viem TitelAm vm a

přf triu lillvu nvřť I nái vroucnč mllivanf ttianlet otec a

hnán

"'ii€lnv ItTulhiivykonávání svěřené mu plic ruií i žáci sami lo uznali a po ukonče
lepsl kořalky vína a výborní

doutníky Tél i chutný sákusek

jet v!Jy připlaven 3 lsti1'tcjto ic po oř in buď v Cd tatj
jil 14 ulit aneb V hoidoc

Íiiohu tf vhi klít lat tait anero
Vart feny flM J4H

1'tavé rnřné dčlané vir! kld lnrvs t

neny IJ VI J 4l
Mulská asřenké vilkld UHrky
l all a lb l ati lrmerny II ION

Mul Mtin ('alf pérka ceny t7 9n
ilřrvk-- e

teny SM li UK a RV

Velmi if kné Dontfnla tnřrovn l a leh
kinl o U ('lktnit M Kay levv a

kiibáusk)'nil kimnř ceny lSt IBV

Jllní jediialelé v Omaie pro pnmlulé
Ktrtmin a l'ruett itfrvl pro mul
a pro HriMiks Hroa 1'ltra a (iniver
slfevlce pro I e 11 v Nad toto itmll
není Irpšílioa málokteré ae mu vyrovná

rřljirt rána hutlr-l- l vám neln

V domácí světnici
Jiný velM výklad lácf v naXl rozsá-

hlé domácí svčtnicl Nové prádlo
nové bílé almif nové prací ttjoll nové
bavlnčné tály uové tkané pod&lvky
vke prodá aeza babku nikde nekoupíte
lacinéji
Nřjlfpíí zástčra s kostkovaného kar-
tounu (hotovená za yd 5ť

30c yd Široký Importovaný tnadras
yd za 19

Soc Importované barevné plátno hed-

bávím vyšívané kartouny a batisty
pouze za 25

II J Jsknst tvlália iičkné stUsovt
dsmaVrk sillbridillé slln( prádlo
rjpak (inké yard M '

V jskMt ivliita IčlkjT ikotský d

msirk 71 Mnkf yd Sa

y jakiwt ivUdé pčkný raknntkv
damarkM wlc llroké yd iaM

h'r jskw lký nřmecký riatniUk
i4 (mlče Mroký yd za M

♦ll jakoot svUMé lkný dvojná-aobn- ý

atlasový dainaWk 72 pslie ši-

roký yd sa 'm

II lil jakost atlasové damaUové stol-

ní prádlo 72 palte klmké yd a 75

8A jakoat dokonale vybílený stolní
damaWk 72 palr široký ydtat4
lfmii thytkO stolního prádla a látek na

ručníky sa polovici pravidelné ceny

Flanely a deky
Zvláště tčlký flanel ceny 10c yd (a S

ZvláMÍ tčlkf plnomřrný vyálvaný
flanel hodct se na sukní ceny 4oc

po 15

Tmavé a svřtlé vycházkové flanely
pravidelná cena 10c yd sa fH

Úplné zásoby suken hrubých bavlně-

ných látek a kretonů yd za lic
124c a 10

H Mroký bílý vluéný flanel ceny 30c

yd za 15

— Míte li cestu do města

nl kusu na jevišti odevzdali mu a

dlksm pěknou zlatou jehlici a pár
takových tél knoflíků Netřeba

podotýkali le tento proje byl

p Francia a Vávry — tl
jste li znaveni zastavte ae v ele

gantni lařfreném hostinci krajanaVYKOUPÍ SE aaNaený jil let
nický obchod v některé feské osa panu Fibingrovi velice milýmJohna M Fixy Čía 1320 Dodge

vtrrin byl nelít iliuni umrtí knihu naíeho v Atek dne 27 tlnora
v S hcidin ráno a v nedfll dne l břetna iIHlwliie uloicn byl k víč-nin- u

ralHHinku na NariKlndn hřbitov v ttmine DralW leanniy
byl M roky aUr a narixlil ae v hkuhrov kraj f4lvk í v Cechách
Ihi Ameriky m přisluhoval před 3 lety a unaclil ae trvale v Omate

Mul no II ptinčktid imírnitt iiřevrlikf nit bol nad předčamou
xtrátou nabilo vroucni milovaného chul otre a tchána byl to

na prvm mine" vzácný projev přizná a přátelitví tak nkáialfm
zp(iM)bem drahému tennulmu učinřiif jakol I ona upřímná úftnť
v4ech přátel a mámych jiá v trudných dobách utrpení náa ixitiSitl

Dále zaslouží si uznání psal Li- -dě buď v Nebmce tocb v nikle ul kdl se budete moci posilnili benová kteráž měla nemalou prárém jiném itátl Zároveň ládají výborným Leeipovým ležákem
ci a obleky Ale tet ne nadarmoct krajané o laskavé sdělení aneb nejlepáími likéry víny a vo
neboť byli nati mladí umělci

anatillbec vtlm čím vám v hostinci prvékde by se dal lesnický obchod

prospéchsm isfídilí Nabídky umělkyně kostumováoi vzorní
Máme ta povinnoat avou vzdáli nejvřelejKf diky p( Kat Tatovitřídy mole býtí poslouženo Ns

vttívíte li jednou Johna M Fixu
Při a po divadle účinkovala kapedílenl nálete na adreau A S cl vypomáhala

lké nám proPokrok Západu OmahaNeb 31x3 buďte ujiSténi že podruhé jinam kázala Dále nechť přijmou ardečné' dlkv naM vKlchnl dárcové
la St B Letovakého kteráž

jako vidy udržovala posluchačstvo
při nejleplí náladě Návltlva byla

nepojdete Zvláště krajané z venChcete li pochutnali na výbor
ném doutníku? Zajdete ai k chval dostt aluinou aviak mohlo tam

kova do Omaby zavítavií budou

vidy u Johna vzorně a svědomitěne známému íeikému doutníkáři
obslouleni 3 1 xtf býti ještě o celou třetinu více aby

mohla slouti hojnou Což neníChas Donatovi v i laaoWilliam
ul a požádejte jej o výtečný výro — Pan Frant Semerád oblí HAYDEÍi BROS 16 a Dodge ul„ Omahazde více tich jil mají pro tako

akvoatnfch vřnců a ice: Ct Tátior Comenlua i 76 WOW dámikí
abor itoíealava č 60 JČI) p l)onat KvotvKla a vtichni oatatnl z

Vroucí diky nae plat! t#i p Zemánkovi a p Vaflkovl
úfiilnlkfím Táboru Comeniua za dojemná řeči v dom amutku 1 na
hřbitové jakol i ct výboru Tilxíru Comeniua k nčmni drahý

náležel za aúčatnčn( ae pohřbu Taktř pan Janda nechť

přijme ardečné díky na&e za vzorné vypraveni pohřbu
Na konec jest nám vzdátl vřelé diky vScm kdol aám při výprav-

ě" pohřbu jakkoliv nápomocni byli a pohřebního průvodu v tak hoj-
ném počtu ae aúčaatnill Je&té jednou vřelé díky vfcem!

Marie Kafkové truchlící manželka
Jonef Bohumil aynové— Františka Marie Joiefka Anna Boíena

dcery —V Čaek fr Fanferllk Jo Svoboda Joa Bláha zeťové
mvrn aha Mem m

bek jeho "Kubelík" Málokdy bený hostinský na robu 16 vouto ušlechtilou věc aspoB trochu
kouřili jste doutník lepat 14 William ul objednal v minulých
— Pan loi Pezdirtz chvalně

známý majitel hostince v £ isoa
dnech od světoznámé hrmy Kor

bel Brstří velké zásoby těch nej

lepSícb vín kořalek a rosolek

Krljané kteří jsou milovníci sku

porozumění?
l3-o- ladění piana Ji 50
PERFIELD PIANO CO

Pokoj 7 Bee Bldg
Přízemí

Tel 701 Omaba Neb

jil 13 ul vyprodal obchod ten

a krajané naleznou jej nyní v cis
teční dobré "kapky" učiní dobře1003 jil 13 ul kde má se svým

společníkem panem Schweigrem

Dewcy & Stone Furniturc Co

1115-111- 7 Farnam ulice

Nábytek za nízké cony

když se tam zastaví a zboží ono
okusí Frank bude zárovefl vína a

kořalky prodávali na gtilony za
elegantní zařízený hostinec

— Babička pí Marie Glade-ov- á

mohla ai v posledním čsse

nohy ubíhali Dne 33 února

přinesla roztomilého klučinu do

— Náhle a neočekávaaí dokonal
ve Čtvrtek kolem 1:30 hod odp ceny velmi anížené

— Krajané pozorl Známýživotní pouť svou krajan p Frank rodiny p Jos Svojtka z č 1338

oblíbený hostinec na 13té ulici jil 16 ul a dne 36 úoora seHlídek té oejlepií pověsti poživa
vedle "Creigbtonova Orpheumjící hostinský v Cis 733 roh 9 zastavila cestou u rodiny p Jana

Roltera č 1310 William ul kdelLeavenwortn ul frank ač po
lední dobou stěžoval si na nevol

vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louia Máchal dlouhc e- -

jf zanechala pro rac'ost boubelatou
děvuiku Sotva le ai trochu odnost a bolesti v prsou přeci byv MMm

Laciný nábytek není vždy
Špatný aneb Spatně zpracovaný
nt-bo- my máme úplný výbřr
laciného nábytku kterýž je
krásns zpracovaný a dobře se-

stavený aTvydrií lak dlouho

jako nábytek oejnákladnějSí

Dubové garnitury do ložnice

(3 kusy) se zrcsdly Ajn n
zírnc skla po Jjjjj

dechla byla povolána do rodinytý sklepník v místi samém Hstézmíníného dne upozorněn svým
nevlastním kletým synem aby zajisté le přesvědčí se le obalu p Jos Šafránka č 1301 jil 3

lei k obídu odebral se vesele a v a za nedlouho rozmoolena rodinaha u něbo jest ta nejlepší neboť

každý usměvavou tváří odcházíté nejlepil náladi do svého bytu přítelova o nového člena - hez-

kého chlapečka A aby ai to uv druhém poschodí se nalézajícího odtud spokojen Řízné pivko stá
a zde pobaviv se se svou maoíel le na čepu a což ty doutníky 1 řeky "nepokazila

'
podělila ještě

Oznámení úmrtí a díkůvzdání!
Ke ardcem íaloatným a a hlubokým zármutkem adřlujeme vRem

přáteli 101 avým a známým truchlivcu xvěať le neiíproanou amrtl

vyrváni byli z kruhu našeho naSl vřele milovaní rodiče

Jnii 11 rviiifl" í4lli'iliillívl
Drahý otec ná! akonal po etimč(ční trnpné nemiKri ve atředit

dne 4 března o 4 hodiné ranní a milená matka následovala cliotj
avého na vřčnot v pátek dne 6 března v 7:45 hod večer podleh-
nuv11 dvouleté trvalé chorob Otec pohřben byl v pátek dne 6

března a matka v nedčlldne 8 března oil(olcdiie 11 a Cenký Nárcxlnl
hřbitov za hojného účantermtvl přátel a známých — Jan Řpitálnlk
byl tár06 roků a narodil ae v Knčži kraj Čínlav v Čechách Marie

řjiilálníková rozena byla v Knčžiclch kraj Cáalav a doaáhla véku
72 let Io Ameriky pFiatčhovall ae a rodinou v roku 1884 a uaadlji
ae v Omaze

Na prvém mdtřjeit nám vzdát! nejvřelcjSÍ díky víem přátelům
a známým za laakavou lítčehu a srdečnou aouatraat projevené nám
v dvojnánnbném krutém zármutku nad ztráton milých rodičli naHielr

Kovnčř ardečné díky nate platí p Kr HvotMxlovl a choti lehoj
pí Nellie Svobodové jakní I pt Nnaie K Javldové za dojeinn řeči
v domř imiltku 1 na hřbitov Vřelé díky naíe nechť přijme téi líáj
Martha č 10 Kruhu Dřevařck za hojné aiičaatnčnl pohřbu a laska-
vou aoučiiinoat při nřm Taktéí dčktijcme ardečné vRem dárcům

akvontných vřnců a kytic položených na rakev otcovu a mcei Ct
Háji Martha ! 10 Kruhu Iřevařek rodinám p Jot J Koláře p
Kr Krejčího p Jana Krejčího p Joa Doháčka p M šrámka p
Fr Nováka p Vác Zemánka p Jiří Piťhy a p Joi Marka p M

McNeirovl z Omahy a paním Krejčové Dvořákové Čapkové a
ze Houth Omany jako i tčmto dárcům jií poloííll akvoiť

né vénce a kytice na rakev matčinu: Ct Háji Martha ř 10 Kruhu
Dřevařek rolinám p Joa Itoháčka p Joa Marka p M Hrámka

p Joa J Koláře p Kr Krejčího p JanaJ Krejčího p Fr Nováka
p Vác Zemánka pí Krejčové a Dvořákové oíMcNelrové p( Tur- -

neyové a al Juaie Kutelívé fan Joa Krejčí nechť přijme upřímný

11 mi c' tr"w
kou a dítkami zasednul ke stolu a dne j března rodinu p Antlikéry ty nejsou k předstiženi Am uuDove Kredence velkým zr- -

Pravé plzeHské a chutný zákusek Hassenabydlfcf na a ul a Popple- - camem z irancouz-í(-h- o

skla zastále na ruce Přátelé a známí
počal obídvsti Než v téml skoro

okamžiku před zrakem manželky
hlava mu pojednou klesla nazpít

tonav rovněž rozmilým klučíkem

zajisté že zastaví se u něho "na francouzským zrcadlem 24x30Dubový Éatník a

krásné Suplikyjednu" kdykoliv na cestě do měa pani Hlídková domnívaje se $1900
sta kolem místnosti jeho se ubíra-

li budou tí
dubová výprava

íe manžel její upadl ansd do

mdlob zachytila jej aviak bez-

vládné lilo jeho jel nebyla to

Kombinované skříni na knihy
okrasným zrcadlem za $1300

— Zubní lékař Bailey zamést ZvláStě dobrá hodnota ve víech druzích nábytku— al k nejlepSímu- -udrieti sessouvslo se se Židle
návající českého assistenta ručí

vidy níže Rychle přivolaní čtyři za veikerou prácí jím zhotovenou
lékaři prohlédnuvíe jej bedliví

nuiuvcncno za nejnizsi mozne ceny

DEWEY & STONE FURNITURE CO
Jedna cena 1115-111- 7 Faru ani ul jasný počet- -

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
prohlásili že zde každá pomoc Paxtoo bločku —8
lidská jest marná Frank byl

mrtev trpílť vadou srdeční — - C F HEŘMÁNEK majitel

Oclporuéeiií
Touto ceatou vzdávám mfcjo

vřelé dky

p Josefa Krejčímu

(tohrobníku tit bezvadné a vzor-

né vypravení pohřbu mého dra-

hého manžela p Fr lílfdka

Jeat to již třetí pohřeb jejž ví-

řila Jwm p Krejčímu a mohu a

upřfmnontf říci le p Krejčí
a obataral víe k mé napro-

sté apokojenoati Opakujíc p
Jut Krejčímu mfij dík dovoluji
ai doporučit! vSem pohrobnieky"
závod p Jot Krejčího jakožto
nejdjxjlehlivéjSÍ toho druhu

Birfcora Hlídková

dík nálza vzorné vypraveni obou pohřbůgrocerního obchodu v čísle 1316Pohřeb tak neočekávaní zesnulého
Na konec jeat nám vzdátl nelíčené dfky víem kteříž v tak hoj

krajana odbýván byl v neděli ve a iniMILI)(i 80 procent uittřlte aa uložení ftnlt IIEKUIAHI
Hodnota Jakou nshlzlrne Jant tmr k osuvífonl

ném počtu milované rodiče naSe doprovodili k ixlednfmu odpočinku
William ul upozorBuje nale ct

hospodyňky na svoj zvláltoí velký aneb Jakýmkoliv způiotwm neumírný bol náí zmírnitl ae anařillhod 2 domu smulku za velkého
Lsrtínl plana iwwm II tflHuďteí ujIStčul přátelé drazí íe tento upřímní projev přátelatvívýběr razného zboží nejen nádo-

bí kuchyňského ale i stolního i
pak co se týče vlech polrsvin

LDdwlř

Schlller

vašeho uchován bule pro vzay ve voernycn srdcích naftich
JeMť Jednou vřelé dfky víem vzdávají:

"
Joa rioháčrk Marie Šrámek Fanny Kolář liuAnna Krejčí a Alolaie Krejčí joiticy

M Krámi-W-l Kolář Kr Krejčí Jan Krejčí zeťové
J Iiarbora Boháček snacha a 20 vnuků

OMAHA btenna im

ovoce zboží nakládaného mouky

Weber

Story & Clark

Hamptou
Wneelock

Ceclllan tV
pod nekoupíte nikde tak levní
ako u Heřmánka Zboží možno

Julius Bauer A C

Farrind varhan

Barkboff

Varhany
objednali i telefonem 31 —

Tel B3173

NakupcjtoKrajany naSe upozorfiujeme

Stará pianasvé likéry Oznámeni úmrtí a díkůvzdání
na elegantní zařízený Boy's Home

Saloon na rohu 13 a Howard ul

v němž opět hospodaří oavědčený a varhanyMám hlavní sklad viecb nejlepMcb a

V}hodní tplátky

Malí výuitk

Mfmtnfí vydáni

NivliCrnai

i 7 V příxemí
'

v lers oá deralora

HKK íUHi

český hostinský p Anton Křeček neJvyhranflMrli zásob likérfi Žádný
Jiný obchod lihovinami nemá ani polo-

vici natlcb zánob

dete-l- i do města aneb z místa a it vymnl

TEIrI'M0K 701

ItKK JILI1U

jste-l- i souženi hladem neb Žízní
TI tl in mhU J U1 i

Kelnnv oblílK-n- piano

Períleld Piano Co
4 ( u llll II i Vzajděte sí do hostince Křečkova

na likťiry vlna punče ailivky atd vftbec

účastenství četných příbuzných
známých a též celého Táboru
Nebrasská Lípa WOW k nimul

zesnulý náležel na Národní Ilfbi
tov Pohřební obřady konány byly
dle předpisu Světových Dřevařa a

jak v domě smutku tak i na hřbi-

tově pronesli pp Karel Šabata a

Aloia Kořisko dojemná a tklivá

slova útěchy — Frank Hlídek na-

rodil te 36 Června roku tS6a v

Kožlí u Ledče v Čechách a asi

před 18 roky přistěhoval ae do

Ameriky Dříve vlastnil řeznický
obchod v Brainard Neb kdež
svou bodrou povahou získal sobi
mnoho přátel Smrt jeho oplakává
manželka a lest dítek tři chlapci
a dcarulka t prvého manželství a

1 1 tučnici slatý synáček Bedřich

Frank Hlídek byl nejfn upřímným
manželem ale i velmi pečlivým
otcem viecb svých dítek které

bez rozdílu vřele miloval a o vle-

čky vidy atarostlíví pečoval —

Pozůstalá rodina nechť přijme
nati nelíčenou soustrasti

PRODAJÍ SE levní dva páral
kotle a dva parní stroje jeden o

pílí a druhý o 10 kofiských silách
Vie v dobrém pořádku Nsbídky
přijímají Kunci Bros 1344 So

13 St 1 Omaha Neb 3IX

na ve vyroben buif doma neb v clziné
tu miata u Jtt-- uimiiilng co

kdež řízným ležákem Storzovým

zaplatíte žlzefi a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Tél i o nijaký ten

flenějál douftek a výborné doutníky

Kořalky
Jhiiib liluateíy pro Wifcmu Kya Hun

tor Ity mnomvf jloých stejně pro- -

jest pečliví postaráno Zi nálev miycii : Kleinovanou naleznete buď aamého Toníka Vjborná vína
Junu dodivaťly nroilulýrh Tiepťildneb věrného jeho sklepníka p Del 1'rado a Kicanernona- - vln a I v

ivrr'bovani nejlepAlcb aladkých a stol JI Plné
Václava Najberga kteří! vzorně
vás obslouží Tel: A3ja6 ii

Apex Ryo

ZA

ZÁSYLKA ZBOŽÍ

VYPLACENA

ok u vin v trnu rotrenujeta 11 neco z
tohoto odboru doatanet u oá varty
CACKLEY BROSNellepH a oejholnřll záaobený olx hod

iH)ní na celém západé bez odporu
Vlastni

tf borná vlna t lUilal likéry
Naproti poště Tel 1148
Jednatelé pro proslulou llunterovou

samožitnou

i

t

V Sem svým přátelům a známým podáváme tímto tru-

chlivou zprávu o úmrtí

p Františka Hlídka

jenž neočekávané vyrván byl ze středu našeho ranřn byv
mrtvicí ve čtvrtek dne 3 března odpoledne a pochován

byl v ncdí-l- í 8 března na národní hřbitov V nezmSrném

svém Žalu nemažeme opomenout! vzdáti nase upřímné díky
víem kdož jakkoli dali soustrast nám na j'-v-

o n zármu-

tek náš zmen£iti se snažili Zvláítní dík nechť přijmou pp
Alois Kofisko Jos Kaípar a Karel Šabata za slova ťitřchy

plciietieuá nad rakvi drahého zesnulého Dále vřelé díky
nechť přijme Tábor Nebrasská Lípa ř 183 WOW a Hvěz-

da Nové Doby č 86 JČD za hojné účastenství při pohřbu
Dále vzdáváme upřímný dík následujícím dárcňm včncO a

kvřtin: Táboru Nebrasská Lípa £ 183 WOW sboru

Hvězda Nové Doby č 86 JČD Uartenders' Union pp
Leop Dreem Fr Prosovi Ed Keichovi Václ Řonkovi

Fr Fixoví Janu Fixovi Fr Kcjnkovi a Otto Siemson-ov- i

Dále nechť přijme vřelý dík Maric Prosová a p Mlaskač za

nezištnou jich službu a výpomoc při pohřbu a p Josef Krej-

čí za bezvadné vypravení pohřbu jakož i víichni ti kdož

průvodu pohřebního se srtčastnili a našeho milovaného ze-

snulého na poslední cesto doprovodili JcKtc jednou vSem

srdečný dík 1

Jtarbora Hlídek manželka

Iledřlch Hlídek syn
Fr Pros Jan Pros Václ Pros Eduard Pros synové
Marie Pros dcera Antonie Jireem Anna Keden sestry

Leo Ureem Jan Keden Ivakfi

Omaha 9 března 1903

ALOISIE ZELENA
V í 13U William ul Omaha

DMad Jřlt (MfUrns IpiiV obchodí tomto naleznou nal frtki
bofloodyoky vidr néjakf "barKiin''
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THrne ed líhoraraíka
spotřelMualell aby uše-

třen byl slsk prostřed
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Klsrklwrry hrsnly fs a tó
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bednou

ÍTkiSÍTva prfwííiTs Kiirk
snl Krs lni rwspvlnr Kk

Enill f jmi s cliMuri pnUJi m-- ll ml II riiff es
s pollnl slo komnat
pro sootoent

Čís 1 eallon $315
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Zrlááti ale ro m lče farního spodního
prádla všelikých látek na tilv kotil
kravata) oenaldeta nikde lepífavfaíí
výbér jako a p( Zalené která ponévdi
prodává tak levné nabývá den od dn
vétáí obliby neleň mezi kra lan v ale I

ll vis vrsťis II ns ssis
airsijř a my v ráili rim
itlft 14 Tfl
kr jskf ashldni

dru borsl- -
UlwurisBiaMWe' ia SíliJlnonárodorcL Slxtf

Bxmotnn nlkds linds si
ptlpravm H wlPl proti

HEURALGII plti sa Mnt olui— slátal iiarsnarTT—

Ccskd Rccordy
Ptvodal (Máatar) ' "

imief-Iolíř- i výrobu
Hodící na vteebny druhy fo

' nogrifo a erafofano Zvláiti --

upozorňuji o nejnovéjtí Jedl

né toho druhu ěeská reeordy

Boliumíra Kryla
nejrasmenltlilbo kornetíity na '

t 'vélé Jichž JetMr6znýca clsel

tO aw 1

Šicí Škola
OtijMlnávky pro Iiskolf

Wromlna Mintsng (iil„rs-d-

Walilrla a ArlHina
Ksnsss a MlMourl mail tni-I- I

nsW krsrta BisJI II bt
fBlsesay

rheumatlsmu ústřelu atd
tRA RICHTtiRA vttnrntmr

"KOTVOVÝ"

PAIII EXPELLER
i

Dejte dceruškám svým

aby ae naučily dobře liti s r roh 26 áNat Sa OmabaJILM velkoobchodník

lihovinami
Všechny teny ví že umění toto

—in Ofsoraital:— Msmhsnťs Kstlonsl Rsnk Omslisi Psrkeťs Hsllnns HsbS Šimli
Oiasasi So Uwsaa Wsťl Hsok ku Onshai tssubn stu nl a lelmtnltnl sp3Cvýhradní Českých národních

písní a duet z českých oper
~ e~ # —w w w w w w eisa a) e

' Xwrll6 trpntM]
tra RichtrsKOTVOVt

PAIN EWELURjesl dobrý
domácí prostředek profi
ošuměli a úmmsm- Oáls unozorfiull ž lze doelall veikeré UHIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIinilMinilMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl!IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllBANNEIi LH(U0K HOUSE

ari inelnovéjál ěettaá plinč dumta kuplety
popévky tvlááf ěeská hudební válečky

jest užitečným a že jeat pravý
požehnáním zejméoa pro dívku

jež jeat odkázána aama na aebe

Vyučujeme lití střihu braaf míry
a vůbec všemu čeho třeba k doko
nalétnu nšitf latu Přihlaste se
aneb dopiite ai o podrobností na
adreaau: pokoj 409 Brown Block
16 & DouKlaa Str Omaha Neb

MARIE NEJEPINSKÝ

Tlululy±STT~m tlU tt 'ftit
š zařízen HostinecISC nc vtk UkámUiě mS pUu Urmt

MctiliTřlzoflcm stále sa tm
Výtečná vína jemné likéry

a vonné doutníky
O pffzeB krajanft lidi

r Hlrlil-- r( IIprllw ihi
vlsstnl

Seznamy a zaálou es poíádáol
Laboratoř a afTlee

Ed JedliCka
35 ZUTÝCH A iuUMlHHl

CMII lift II0CI1 naJlho-Týclirohu24aN- uI

tlilIL llílNotN) Tel 33G2 SO 0AAUX
"

Výlrtai pivo lUle aa cepu Nejleptí vfna a likéry a Jemní doutníky
Chutný taknsek vidy po ruce Jtst Jadnatelen pro proslulé kentacké

kořalky a východní samoiitns Za vyboraou Jakost vlaho sbořl ae raci

Vttponfm nmlknjtriml írkoH I Anton Linncmann
TcL L 2727 Abíob LtEsemaiirek 18té a Doreas aL1S59ATA New York City32x4 řiditelná
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