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hojně zAmoIiÍI ne zbožím novým a

nejnověji! mody které bude pro-
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ným a rostiinoznalcem na slovo

vzatým Tajemstvím jeho úspě-

chu bylo jeho Hoboko čistě rost-

linná sloučenina kterážto iako

— Krajané kteří by potřebo noto dokáží že dovedou ocenili
vali vá obydlí znovu obarvili snahu českých Žáků i jich u

nil p Fr Hlídek na sev-výc- h

rohu 9 a Leavcnworth ul bude
jim vždy milo krajany obsloužili

PŘIJME S12 silný chlapec

nebo pokoje vylepili nechť ae vHf lrahocenné dědictví v rodině pře

ni jiziii iíi ui Diiinim

f(n Mifi l7ik m4l nu íípu
NjljH lu likéry Jmime

(loiilnlttjr
HIHk nlo ml 7'r uatiorti

Kořalky "'I niioru
('rtu lmrřiřlofn4 kořlkf ako
řoftiW lilku mfnliirk rni!k
biiy film 'Wki ínm

čitelů 33x2
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Dr Karol H Breuer

Zvlíílní pozon ol řfluii lřnnl nemoc! očí ufif lionu A krku a žunskek
nernoet Hpráviié přlspůsotiovniil lirejll

Janda a Synoboru tom mistra který by ae chtěl vyučili pekařství
če&tí pohrobníci a balsarnovaíi oněch léků kterým možno bezJAN ZAVÍlKia Hlaute se u Ant VaŠáka 1238
na 31 a 3 ul Soulh Omaha

již 13 ul Omaha Neb 33 —čenkého natěrače a kpííe pokojn
pečně věřili
Pan V Janda z LsGrangemají na skladě hojný výběr rakví Mií zařízenou Isliorntoř s X (mpraky a k léěe-Nu zavolání Judu rut veuek

ní eliroulckeli nemociv č 378 jižní 33 ul v So Omize Nál osvědčený kloboučnickývleho druhu j:ž prodávají za lex píle: "Pokládám to za svojimistr Fr Svoboda č 1260 jižníceny velice mírné Jsou připraveni Úřadovna naproti poíti Tel A 15 Tel v domi B 47
který všecky tyto práce vykonává
avědomítě a levně neboř' má v povinnost dopsati vám a říci jak

13 ul opatřil obchod svůj novýpoHloužilt na zavolání ve dne 1

nocí Ručí ae za vzorné vypra
vděčným jsem za vale Hoboko 1

to dobro jež pro mne udělalo
mi zásobami Jarních kloboukůoboru tom jíž dávnoletou zkufte-nok- ť

čemuž nejlépe nasvědčuje
přízeřl již ae tííí nejen 11 vtech

vení pohřbu Telefon 635 23x601A TALÍŘE
vlech nejnovějlích vzorků U

Franka mohou si krajané vybrali
Hnedle rtu bude 70 roků a mohu

— Obchod nábytkem po W G
krajand ale i u jinonárodovco klobouky nejenom po své chutí

ale Frank přispůsobí jim je takSloai & Co v č 505 sev 24 ulJit i in uvfisli v

iínnont nohou
3i3m

Ve čtvrtek odpoledne udál převzala ve ivou správu Horné že padnou jakoby byly zhotoveny
' urniture Co a doplnila zásobypomocí pmkti- -

v obydlí p Franka Dvořáka na na zakázku Nejleplí příležitost
pro krajany kteří zavítají do

zbožím nejlepílrn V obchodě tomeky řfízených

říci že nikdy jsem neužil léku

jako je vale Hoboko Je to zá-

zračný lék Nedopustím aby
někdo slova proti tomuto léku
řekl Byl jsem ve velmi chatrném
zdraví než jsem začal užívat Ho-

boko ale nyní díky bohu vle je
v pořáiiku"
Dr Petra Hoboko je lékem pro

mladé a staré Je hádankou pro
lékaře jako pro laiky následkem

ai a S ul výbuch ganoliou při
rěmž píDvořáková popálena byla

ko iplte nyní nejen zboží oejleplíokrítll vám hudbu kdyí hrajtile Omahy na koncert Kociánův
ale i nejlevněji! a to buď za hotovévážně v obličeji a apáleny jí vlasy

na hirmoníkii Nlžcpnnf xhotovl
vám lo výhorni levně Týí má

33M
VYPRODÁ SE dokonale zaří

aneb na výhodné splátky Pře
svědčte ael

I'an Dvořák tenž chtěl vyhodit jízdnéhoioý výher íficli n lepší a neilíi gaioltná kamna popálen byl lehce
kovnřjfilch harmonik vKcho druhu Dříví vápno cement plaatrna rukou Rychlá přivolaní hakiči

zený a dobře se vyplácející obchod

grocerní v Omaze za výhodných
podmínek Výborná příležitost

Od 15 února do 30
dubna velmi nízké

jízdné pro osadníky
bude v platnosti na zá-

pad $25 do Seattle
Tacomy Portlandu
San Francíska a Los
Angeles

$2250 do Spokane
$20 do Butte Hele-

na Salt Lake

Poměrně nízké ceny
do set jiných míst

td výhodně koupíte ti C ros byfárovn i Ikoly £ké ninecké uduaili oheň v zárodku Skoda

výbuchem tím apnaobená odha pro podnikavého krajana Bližší
i anglické dle níchí naučíte e

v krátké době hráti dovedně na

Kopietz-Case- y Co Mají též velký
výběr vtech druhů uhlí Zkuste

jeho zvláštní účinnosti Nepro-
dává se od lékárníků ale od

zvláStních jednatelů v každé osa
dě určených O podrobnosti pitte

duje te ai na tu podrobnosti sdělí ústně nebo pí nasemně Jos Krejčí č agot So- Elegantně a pohodlně září
harmoniku Kdo pak má nějakou
harmoniku ku apráyce nchť ji 29 St Ornaha Neb 33x3iený hoatinec vlantní na: Dr Peter Fahrney 113-11- 4

pol neb prineaa našemu xnámé- -

So Hoyne ave Chicago lilJurt Červený Sbor Hvězda Nové Dobv čmu krajanu jitní mu ji dokonale a

levně apraví V kaZdám případě
na roku ao a O ul v So Omaze 86 JČD uspořádá velkolepý ples

v síni p VácIiartoie v sobotu dne západPozemky na prodej !

V okresích Dutler Seward a

fíný Metzov ležák atálena čepu

NejlepSÍ vína likéry a doutníky 2 května ' 13x2
poniouíl vám orhotně

aj JONH ťLUHAČEK
1416 Ho 13U1 St Ornaha Máie-l- i zapotřebí služeb

Mimo to má na akladě hojné záso-

by výtečných kořalek které pro

a budete spokojeni 1 váhou i do
brotou zboží Úřadovna jest na
N ulici mezí 24 a 23 v Johnro-nov- ě

pozemkové úřadovně 6—

— V pondělí odpoledne zmizela

tyletá Eva May Clarkova z domova
svého na 28 a I ul a matka její v

obavě že dcerka její unesena byla
ilarry Gravesem oznámila zmizení

její policií Než malá Eva vrátila
se později domů k velké radosti
zouíalé matky Děvče vsedlo do
vozu pouliční dráhy a Iťastně
uanulo Teprve když zavezena

byla na konec tratě byla probu-
zena a poslána zpět domů

okolních mám na prodej kolem
6000 akrů dobrých pozemků v

ceně od f to do iOo akr oři doilolial' 11
spolehlivého expressáka obraťte
se t plnou důvěrou na svého kra

dává levněji než kde jinde Jdete-l- i

kolemneopomefite se v hoktinci

Na puŽádání zslle se zdsrma
kolíka obsahujíc! všecky podrob
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