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ako it llflmánka boM molno
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— - l'řvint Hoosevelt a 13

pínik jeho ssvlil dn Omshy
přiliti pnnUlf v 3 05 ind vefr
po dtšt 1'níun 1'acihc 7 ná

diall Union doprovosrn bude

hlavními úlkem! mHla 11 Rtiver

ntty rytllfl Ak Ssr Hen dvěma ka-

pelami itlkolika vnjonskýml sbo-

ry a tttnýntl pli ditimi ildulky I

nličsny omslskýnii a

do Oinsha klubu 11 jo a Donglas
ul k 11 v 6:30 bu l uspotáiUna
bude bonlina Králi pn M hod

vtčtrnl odebélti se r I t te
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-- tSbul lltlsda Nmí Uubv t
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CltUliotál Krom! tuho poslnii-I- I

vám tsiamanml čárll Aejb-p-

11 1

doutníky likéry (skol ( titul-ný-

tákukm jo— tl
— Nejslarlím a pmlnlaká nej

nbl(benl)slm hotlínirm v českl
1'ltie "l l odporu huslliiee

llrený po léta krajany pp Sloupem
a KtiiiiilMu na mhu 14 a Wílliam

ul l'tiri di útulného husliiire

loho kdykoliv vidy najdete tam

čelnou spubčíiost a 1 nálevnou

tismívevá Iváře atarých sníioýth

14 plltnml touli) tichl rt ns obleku vetem luh na obleku

Jobu dlouhrMm pftsobeul tflio hll' Ho
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KLIINOVA AI KVIt jest nutnosti na vtll polici
aneb v komnatě pro nemnciié ježto jest vlt le odporučována
vlemi lékaři ta léčivý prostlsdek

Tento druh whiskey nemftltte koupili nikde jinde ta méně

nel ti 00 gsllon

Objednávky pro Dakoly Wyomiog Montanu Color lo

VahiiiKlon Arizonu Kansst a Mistouri niu-- l býlí 3 gsllonů
má li hýti xáilkt vyplacena
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eS tmtlkilnik V áv Kri

t III T Hl I'aul Mina
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Karel Hatlirek llrfský I IT

MlnHepoll Mina
oillifrl n4 Mhtm SnMiin I nilll v RiMe 1

ska Sho iV CtothínK Halmielnln 1 nrixltiilch iolkft (

tkfdi v South Umtrea tllihodné Vinrnl alUný a hojnfc lá
tMn- - ViQtofm plněním io vin ol ný hontinrc vltMn!
nosil vař clrnňm tvfm tfakal m Jan lltirtoA
vatnotti metl kiajiny lilo m

na v ři rohu to a u ui
Jinlé neopomenou honoti i'i'Ml íí f rnkffl a Nul So Mh{ JKLEINVlly trrutvá pivu na trpu nr- -

potustnlovnlky tvými ďtstarýih l nnovinami u 11 ivu uvi uti ui uui umuumvuii phspéHl kw iiUru zábavy

Horno FimilliiroCo
mlsinosil rytířů Ak Sr Um na ze MiT"hm' iilMnl 1'miiK Omnh f'kr'a Nmlninl lUnh Hnul li

IOÍf-fUÍml:-

-

nuliiti iMii X Hitu k H11 iinli vSikiIiii mir4Nnl a 1' (pHurdeiie ul a v sjIiI

h pM vlna lifcíry a nr)jfmnl
Jfintiilky HovriM i chutný aá

kuiek it u lUrtonS k (IiimI
ajdAie k liarionovi )lnon a e

vin) ra lo f poilruda pti- -

tis tev 14 ul Soul li Oiliare lul f sul eiirmf nf Whiiiirii)n lilr
wi riiiii rir mrum niiainpmia i

mi na sklade hojný vílřr náhyt
jffj ♦ - I'rk iHiBitinlk Aig Mu mil Mll-- 14 Sir

Hnuli iťniiilk J Sifi si:a - s nit Simtb
pulilailiils Jan Huliak hi:i 'J hiirnlun Aveku kobcrcA ktmen pod Zlioil

svou řeč V 10 hodin odeitáře se

president do svého soukromého

vozu k odpočinku a před tvltánlm

nastoupl po Wahssli dráite cestu

do Shentndoah la oitud pak do

St Louis

dťte k 11 ř 111 11 opři 17x1111prodává in ca hotová mho ut v? vlastní vkusná t V v Nové ťrate MlsnHostinecJohn Simánekhodná tplitky Výborná thozl oilliřvtivt 'htM kfttdou 4 Btdíll v DtAnlclzařízeny— Dlfvt vápno ctimenl plam
Vtorni obsluha 34 — HlwlMxla Ani T Hmllti tul Ant f Vrtli

nf Sfutnlk V4a l'ol pukUdnlk Jakob
avolwdn Nnw l'raua Mino

tti! vťhorlné knupdai 11 Crotby

Pl Adtms a 1'mkopa Kdo v ho-Mi-

jíih tssiavil sc jeilnou ten

ili)iť ptiilruhá zase neboť nikd

se mu nrdustane lepflhu 'Itolďaaí

ocholnějlí obsluhy 1'ři hojném
odbytu nemůže býlí jinsk než le
n čepu jest slále Čerstvý flzný
Mi tiův ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejlepM
zboží v trhu neboť Sloup a Krutni

žádný ''Imejď' nekoupí 33x4

— Od tá doby co elegantní
zařízený hostinec na rohu 13 a

Willism ul převzali do tvé správy
hostinští Frtncl a Vávra vzrůstal

stále počet návštěvníků útulné

Kopieit-CaKc- Co Maji téí velké~ Krajané) kleli by potřebo- - - Ve čtvrtek ráno zahájen bude Komenský I TI v llayward
Mlnnesolavalí avá obydli inovu obarvili výher všech druhQ uhlí kunty

nebo pokoje vylepiti necliť a vil 1 budfta tpokojxní 1 váhou i do
největll výprodej mužských oble-

ků jaký kdykoliv v Omtzo b)l
odbýván i'ěkné celovluěnd oble

odbfviart aohfiw 1 nadAII v mínící FMi
J KimfKr mlatnnrvda Vojt 1'aoortk ta)
Juanf HirHka Glimvllle Mlnn SMnlk

2411 N ulice South Omaha Neb

Vyteřny Hehllttftv ležák ttill ns ěnpu Vyierná vlna a nejlopší likéry v

(Aixiliě Jemné uniové doutníky O Chutné zéknsky (itilná nouze ježto
žovUlnl Jubn po m)ý iln perlivé Jo dnplftuju Zs nélevnou ntiUM m sviž-

né zrniny a úslužný sklepník Prstík fttlka 1'HJil'te ta poiltvnt ut itsré

snámé O pHzoů krsjsnft žílá
' Jolin Alnink !Wm

dd vírou otráll as na tkuleného v brotou tboil Ufadovna joit na
N ulici mezi 34 a 33 v Johnro-nov-

pozemková úladovne 6 —
oboru tom mistra

JAN ZAVÍtKLA

Kr ITkiitnur pak Ind Vtijlav gfodl Oaklaad
Mlnn

Karel Toliký l TU v Ková Třeboni

ky li"' prtvidulná cena jest
$11 511 prodávány budou pouze

po I5 00 Neopomeňte te dosia
víti do této výprodeje kdež mů

— Záruky devíti pHruffchmezi£káho natěriíe a IcpiCo pokojů MinnesotaKs—-—-—--

nimiž nalézá ae též krajan F F odlifTt ará arhlUc kaíilou 4 nsdil v mf1cv č 378 jilol 33 ul v So Omize místnosti tá a dnes možno tvrdili
lete dostati pěkný oblek za #750který viecky tyto práce vykonává Povondra ustanovených taxovnlm

fNinaKiia jbii KiHinniiauiurnaajan mKiHin
Ván Krti afntnlk Jun 1'oiluJII po

klHdnlk Jan Noaka ilAvArnlk Jun Klnln
Jun Hajala airáS vnitř Ant V ílxkíiooo Záduy krejčí nemůže

že "Hospoda u SOupce" těší e

největll patronáži Cechů omaŽ- -avťlomitě a levní neboť má v jONH LINDEN velkoobchodník lihovinami

má na skladě
tm f ' r # t iyj M

atrSS vonk Jua Fllinak rjhor SCat Joa Eillvám zhotovili lepil za I35 00 U

komitařem l'it((erldem byly

chváleny a a odhadem m£txkým
započato bude v pondčll 4 kvíl

oboru tom již dávnolctou zkula Kr Hlaaka Jnu Flllpek poaiH Jan f ilipikkých Ano i krajané kteříž do
Guarantee ClothinK Co 1319 —

noiť Čemuž nejlépe otivědíuje í VIII Rovnost Owatonna Mina
1331 Douglat ul Český prodavač

Omahy čistěji návltlvou zavileji

zastavují se rádi v hostinci tomtopřlzefl jíž ae tířl nejen u všech ná Minulý rok obnášel odhad

116091000 a letoi bude nepo
odhžvt art achAia kaMou S nedSU r mtttci v

Ind n hodinu ndpnlTalnl 6 fl P S 1'fadaeúa
Kr Iiulnk mlatopfnda Pr llurnl tajemník

vás obslouží
neboť oejeo Že se tu aejdou vždy

tečna stará moriai i piaci viaa mm a nw
zvláště ale proslulou z r 1881 0 FCAJS Taylor

krajanů ale i u jinonárodovcá
31x301 chybné zvýleii na ?3o(oooooo — Krajané pozorl Známý a UKipolfl ttarek SIS N Klnm Ht OCetnlk fr

roi drk piikladnlk Via Ilnnlllíka at pr
I li _ _ rrffněkterými svými známými ale i

oblíbený hostinec na 15tá ulici
pochutnají si též na řízném moku Vilu' i ním miirnvnt- ibriii irK niuii

Hlerdk ronkovul atrii Joaef H VavHn
ježto v poulednlm rovu pontaveno

bylo značná rnnožttvl budov
— MěstHká rada neučinila v

pondfilnl schůzi ničeho ohledni Za jakost vleho zboží se ručí 3iSchlitzově a chutném teplém lun Hnolek 2 IX t Fine (litr Minnesota
vedle "Creíhtonova Orpheum

vlastněný dříve známým Kudymimo to majetek korporaci bude
důležitých dvou ordinanci týkají či jejž mohou dostati v kterou Te'efon 1815 j20ftDoufllasulM OMAHA NEB odhfvt av4 aeMre Ua'lnu druhnn nfrtíll v

maalcl HfodMiila Jan ftlochl mlatiiptadakda
Tuniál (lill taliím Kr W Kvfii h l'l„e (lit

Havelkou vlastní krajan neméněcích ae udíleni povoleni k prodeji
odhadnut ponžkud výle —————"" i ri tkoliv dobu denní Hosté jsou

kromě toho oprávněni k vždy oblíbený Louis Máchaí!dlouhc o- - ífuiiilk Jan Miijna ťina uny íiiun puk i au

Jan fiambavr Plna Oltjr Mlnn
lihovin Byla Clena Žádoit aby ~ Elegantní pohodlně á

rada ve zvlá&tof volbi zený hostinec vlastní čerstvému Ifiupci 14 — tý sklepník v mlate samém II sté

zajisté že přesvědčí ae že obslu ÍI X teeliosloran v Ollvla Mlnn

Pradaada Káral Knbn mlatoptadacda 1
dala odhlaaovati dlužni úpisy v tlin ('vrvotíi Tábor Comeníus číslo 76
obnosu ř3Sooo nepřesahujícím L „ n „ c„ nmT Velkolepý Plesha u něho jest ta nejleplí neboť

každý a usměvavou tváří odchází
tajBinilk Karel Hrl hořec (Icetnlk

M 1'nlHíka piikludnlk Václav O PlnvhardWOW uspořádá na oslavu osmi

letého trvání svého skvělý ples 1

odtud spokojen ftlznij pivko stá
(ni p J Ondráčks v sobotu dne

na zřízení atoky od 30 1 N ul k kha MeUfly um UleDi řep„(
řece Městský niviaJnl Murdoek

NejBp6í v(n( lMty ioutaiUy
oroánil že by mohl v případu Mimo torná na akladl hojná cáso- -

Swcrlovu jenž poda proti tni- -
víteřnvxb Uotnk která iro- -

irovonn v Jakm vnitrní airar r aru van
in vnl atrii V llamtln ocet vhnr J Pivek

Ceclile t XI v Ho Omaha Neb

OdliŤviariiQa UhMt druh ítvrlflk mřal- -

te na Čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi35 uuhna vstupné: pan 35c
ol o oarn hodin veínr v auil Kr laltnira Pteit

limy mají vstup volný O hojnou 1'ravá plzeňská a chutný zákusek aedalaii Kuliál Uijnmlilk Adiiir inulikzznatu žalobu na náhradu řooo „„ „„_ návštěvu žádá stále na ruce
' Přátelé a známídocílili narovnáni za otnoa IUO I i 131 nMnrAMttflfM mm w lřtbtin l

Nurth 20 ul ncntnik Ant Manit iv o
Kt„pnkll Vocauk tl S St

f ialo XII Chrudim T Raelne Wls3jxj Fořádající výbor ajisté že zastaví se u něho "na
líylo mu nařízeno aby tak učinil

na oslavu 16tiletóho trvání svého
uspořádá

Dvůr Prokop Velký fi 3380 10F

v sobotu dne l května lí)0:J

v síni pana P J Frank na 30 a S ul v So Ornaze

Unbvá hudba páni Frankova bude účinkovat

VstiipiKij IVtn s iliíiiiim 60c 7 iřálek v H hodin reřer

tom zastavili neboť tam namete
ednu" kdykoliv na cestě do mě- Krajany naln upozorňujeme odhfvaavi echíae kaídnu tfnti aotiotu r cíp

Irl v 7 hodin veAer PFndanda Kar ť'ilnvb?vždy pěknou společnott a Červený
— Členové íkolní rady pfipra

vílí opětně četným občanům ze sta kolem místnosti jeho se ublra- -na rdegatiifio-zařlze- Jiny't Home
vás vždy ochotně obslouží

ti budou tfSaloon na rohu 13 a Howard ul
jména členům ligy poplatníků ne

lÍDSlífifttí soiith cfiitíMI oč v němž opět hospodaří osvědčený

IHH4 Ntlrneva ati nnatiipreiia joa rurziika
IIWH N (Inneva alt laj auCct Jua Ilnvllna

N at poklaUulk Vio Jiniota
ItH Alimrl Mt

Cisle XIII teký Lev v Beaforth Hed

woiid (!o Mlnn wm
odli4vi uh5an kiiMmi druhnn nedoll T nniii

milé překvapení Dostavili do

pondělní schůze pouze čtyři radní
kávajl netrpělivě rozhodnuli měnt český hostinský p Anton Křeček

rady ohledně živnostenská dete li do města sneb t měsia a VYJíOR

ti 00 ladění piana ái50
1'hlU'IELD MANO CO

Pokoj 7 line ii'k-Přízem-
i

Tel 701 Omaha Neb

K hojné návltlvl zvmiská
Lott Loechner Kuhál a Shromjeř

' 'i4-- " dauc Hode lí přijata ordinance jste-l- í souženi hladem neb žizní ITiiilamia námi iiouk nnatuprima Bánit
Hertiua tajmimlk Jarualuv Kuvanila tLlíriini iililiidá u hoslíiskvrn zajděte si do hostince Křečkova

j
- '

KhAj ANIi kdyízavitíte 00 xváAtcif živnostenská dsft v obno kdež řízným ležákem Storzovým Aliy iilcifllíi tmtlin liiKiiiflyf)kéň eimtii
i iiAnt u niziiiiilU se i IivhIiiA 'fií f4South Omany 1 budeie ti práti lu 30o vedle iooo jťž musí zaplaíltežlzefl a chutnými zákuzky

msjltelks aiHžnfli'1 whIiiIIki ulieliurliiprobléduouti zdejší tt lictínsi jest lUtn U ukojíte hlad lež i o nějaký ten

MuhM doušek a výborná doutníkyae na starého hostinského hodiincrt v South Omaze

VACLAYA DIHKLKlí značně bude zmenlen CKSKÝ LĚKAft
v Crctc Neb

est pečlivě postaráao Zi nálev- -

Dr Karol H Broucr
AliOISIi: XKLOA

V ě lílll Wlllliifi ul„ 1iiiklm

jjořílil ntt knžilou soltolii

víllťý výrMlJ7 iiásleilullelliu iKZiiá kž'iy jnk ví

Kr Jarol pokladník Jun gvec

fialo XIT badlmír Kláeel

v Hauireii tVIs

odtiývianhAfe kaMou druhou nedill v mSalnl

1'tiiUeila AIIjitI Kuía lna Hnukiip mlalo-pfml-

tajemník Vic lliimack Joa Havel
itfiitnik Jua Krahuluo pokladník

Jan Hus 2 XT Hopklns Mlnn
odliřvi avé aolifire kaíilř druti ttvrluk v
niAalcI v Anderton llall Crmla Ira Unit
inlaloptiirta Jau onka laj Ilndtlch Hroeiau

kn Kol US tlopklna Mlnn fetnik Jan

pikladnk X Krli

Heliranka í XTI v Omaha Srb

odlirviviacli6rekad4 první Uter v mialo
vaíiil pJ W HriMiha 1'teila J W Hroch
I„„ll AřilnlL Ukuti Marei tU 10 Mu 1S

nou naleznete luď samého ToníkaV C 370f Ulil _ fun fo4n(od(llitirii ínnis
1 1— -

aneb věrného jeho sklepníka pnazipa-- l kooci mostu aoa a vzny a sn(lwíck iroinliěii bvl w n
Slvlístiií poznrnnst vřitiijo Wenf nctruMil oftl uS( nu a krku a fenskM

nanifici HpriWno iHspfislivnl brejli
Václava Najlerga kteříž vzornědomluvíte česky a vysvětlení ob- -

„ře(]„ ře užby mayorem Koiť
M01I11A pHIiižílost te lil nsskytiijii lukví obslouží Tel A2536držíte Ubsluhaeo nejvzornejfli lkým rohrl KltilÁti dosayadní Mužské lnliiíniioilnl prtillu lnu kus Mí zařízenou laboratoř s X paprsky a k IčíeN zavoláni Jed ns vsnek

11I clinnlekýeli iininucl
VAC IJIJilíi-K-A rnaj zmiseny tle(J poiíjori odboru Zaujal - FftlJMH SR dobrá děvče k Žiinské leliil smifliil košile H zs lifte s

níKturiS tn nenoannany " jeho místo vykonávání vlech domácích prací
v rodině 6 dvou členech Dubrá Cfsíovin naproti poítl Tel A 1S Tel v íoml B 47 Ht pokladník Karel Miirei S E cor 6th

V sobotu v noi vnikli ne- -

aud Wllllauil Hl
Mnnkéridf! kravsty z Via

Mužské DUe piuťoelty 'i psry z 90e

Uliu tfi perleťoveh knolllkn za 10c

l'H tifla a iilivíii'U) 1 nikdii Isel
enámí dosud lupiči do obydlí Čtyř Qlabi rtlllŽi mzda Tl'm A- -a 147 37x3 (lalo XTII vLowry Mína

odt ' pravld iln anhša první nedill Předrodin v severní časti města a on- - Trir - Velmi pčkul a pohodlní z
ffl4lAf f(ll #1 tfl DfrA nřjl tuk ilulré sruf:irié zhožl tiekoupl

ta Každý kilu v sobotu 'Obchod J(
1llH'll J'" třumt

--Ull aiurtlll larwi I HlJiin —ni mi nnrMi
Atotnlk J K Lepeakai pokl Vřed H Chsnnesli všechny zásoby potravin tou nit'i" li)'iii ifumlil iř'ilBiU řízený hostinec vlastnf HKATří

otiiIrM néjssý (lírelt diilnř

ni
'
Kdykoliv pntřehujeto kMr k po

í lífliu tiinb k vyjížďce objednejte sl

Jej v nejvítíl pnjřuvnfl kotil a povolil

Filiace Stablos
navštíví Čísl XVIII Bratři Kurem

v lirywood WlsJOIIANKOVR v čís !3uo~roh nu inzdarma

14 a Willisíii Krajané neměli

Uiozene v leunu-nuci- i Vm ububm „i tn iiu Win-1- pH- -r

následkem ř hož rodiny ty muiely j"i f ťi )" iimiu (cwinwiiiihr m
fs „„„i iňku nu iiiiii ulaním"

se spokojili obědem v místních ihmbiuisíh J" ""f n qitH)Mulit ndoiiral Jwim mI fcfii Sliilm
hotelích Krádež ta oznámena byla w „siiiurviu tu íiiumiiinM

1 lOMlO III U)llMl SMřř Ki

by onomenoul navltívit tento ho

Šicí Škola
avnlIlUI nialediillRlOradnlkyi uředaeda Tom

Kraelko miawiiiřiidanda Jan 1'lller taleuialk
Jonl Kuclia o'i Jan Kyanlťc pokl JIH

Ailpnkí provodní Pr Marel vnjlfnl atriljan
NyTirt venkovní atrii Petr Petrlik Mchttae

aaoillivajl kaidou druhou nedill rmtalcl

C lldtKKJII ION nutjstifiec neboť zde bunou vzay
jf 'jopolicii avšak lato uosnu ntvypa-

-

fl„in r„An ifc oitím n vzorně obsloužení Johánkové- iij u i i

(irilfltT JiriKT I f um li Tnniral žádného z lupičů vy4#'i# rttiuiit liMir#„i NtA liylf) ft'lr( Dejte dceruškám svým přiletírnajf atíle na čepu čerstvý výtečný i ' rty #Br~' — —m

in lni iifi ulm Inlnnniu ] lim tos( aby se nsuiily done sítiležák f KruKOva pivovaru ty nej Josof KavanJanda a Hyn řlMiMfilll fihftli ttltlfflM tli HWhttl lilllfrNVM1

in

aayáWJ

roh 17 Davcnport ul

Korárjr Jaou vyhřívány proto
ffloíno v nich podtilknoutl 1 delší

Povozy rnoíno sl objednali liíí

tsleřonleky TKL W 83

tH 1 M

Váchny feny ví že umění totolepftí kořalky vína výbornáhalsamovacii " "" irnH ™7iiimčentí pohrobolci est uzitt-Cný- a la jest pravýmdoutníky Tíž I chutný xákukClím m iiwo NliJ N!N! P'J- -na ai a S ul South Omaha ua rii Vl pozemkový - -

O A tojlšťDjící Jednateljest vidy připraven 3 1 xf roiluniiiaammaíí na skladě hojný Výbcř rakví ir- ( ♦ mj'm srn požehnáním zejména pro dívku

('1 jett odkázána tam na sebe- Máte li castu du městavlcho druhu let prodávali za inn v iiiaui A4rin tn„i
Vyucu eme lití siřihu brsnl mírytiWg nítnA 1mIII líífiflIVftnt itottottottottostotiosiotiosiostostoaijjste H znaveni zastavte se v aleVWU mmiw j'" " -
a vnbtc vtemuceho třeba k dokot ť HiKUri dna ] w Koutský Paint Co

415 $ t i lib Niiiilh OiniihH Neb

2700 Jtž ltt ullce
Prodivilotr v Omane I v So Oauaae

au rov a farmv v pohltil Omeliy I ve

lilu i poJllinl opalřl viní ifch aellepileh
Šram pfl iienii h nejnlllli-- lét aabvi ae

gantná zařízeném hostinci krajana
Johna M Fixy čí 1530 Dodge

nalétnu uftítf latu Přihlaste se

sru b dopiEtu ti o podrobnosti na
nocí- - Kučl se za vzorná vypra- - Dftfjgpj nfl7flri
venípohřtiu Telefon C}f ajxCm llUUaUlf JVlUI i I I

ZáHl-rkov- f UlJyJ m

uspořádá 3
ul kdež se budete moci posilnili ml ns sklade mdvetal zásobu s iltpal vviiotovuvauiiH aiiatreeta

adretsu! pokoj 409 Brown lilock
Obraťte se s důvírou n ního avyber papíru na ttenu niijiiovejsien vur— Krajan ot J Malý kterýž Zde vám podávám popis dvou výborným Lempnvýui ležákem

sneb nejlepllmi likéry víny s vů
16 & UoiiKlat Sir Omaha Neb ) avhek od Hn nahoru

Mali u t vellkr rvblT liarev luku Ivar- - bude vám spravedliví poal úženo
nedávná postavil aobě nová obydlí fsrcm lež nu byly svěřeny do pro MARIK NKJKPINSKÝ nlahl itčti fi aakla vftebo ilrubu nujlupilbec vlím čím vám v hostinri prvéna íiho vích rohu J4 i U ul Mele pouze na to dní za velmi

liilioll v a i cnu vullce nlkouřiiiiteiaa _třídy může hýli poslouženo Též
i'it nyní přípraven posloužili kaž- - nízkou cenu Vvluniileniii nokola lianlrcm barvíme ť JI Svačina tpravá imp plzeňská je slále na čepu O 1000 hhIikIi'1 více pil staveni lakiijniiie ilvólu a vio od dřevadému kdo bv ieho služeb potře- - Cit 1 Farma o iGo akrech —

uvit ir oiNavštívit li jednou Johna M Fixu
boval Tao Malý jest veřejným 100 akrů vzděláno 5 akrů zahra liiidcřiníni IcNtlvalii 7a veákeru nraei riieiine

buďte ujitiění že podruhé jinam '
Dell sl uelnlt u nás rozpoeet na prácenotářem a pojišťujícím jednatelem dy zbytek pastviště Domek o 7

Mimo to obstarává láž objednávky světnicích Dobrá voda i'ouz nepůjdete Zvláště krajané t ven a MiSUiilitl tpailajlcl ito liaáelio oliorilSnlaitlit la Imilou na frtilrj do l
hvflna aneb duhutl ntlmihu prodánakova do Omahy zavítavší budou

na ahll Vedla toho prodává labák za ti 30000 Tři mil od Ciií

í 86 it D

v síni ca na V F Bartoše %

I2t4 jííní 13 ulice

v sobotu 2 kvftna 1003

KaMáddm Jnat žádána br ae 2
bon pflneala v unik pé sáeterky S
Vhorná bmlba p betovakíilio M

Oeliuln' zakuaky poalsráno g
'

ZaKluk ? íj hodin veeiir o

Vstnpeéi 8"é eaolis"
(

f
k hojíi Dívítřfi v'" VVIlOIt i

vlaatnl

VZORNÉ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ

grooerní obchod
ve J9)!l Jižní lil ul

OVhod tiinUi Jeat Jnilnlui a niijatarllnh
na jirnl in ul Zile olnlrilM

lo ielIrpUi rrtv4 ihoil lif i uinine
nliledliHtl 141 tftletiilienr TKL Kl4
(Ilijudeivkjf ae VítlauJI vriviit'

ryi lila a levni Mtf

ke kouření šřlupavý 1 žvýkavý 0n Washington Co Kana vždy ti Johna vzorně a svědomité

obslouženi Jistí Sbor guvernéro Kyllřa Ak Sar

Hen ae rozhodl rozšířili místo k
V SO OMAZE

výborná doutníky pro dílky vi- - ČI t Farma o 1300 akrech

aky možná šklní potřeby víeho --
joo akrů vzděláno 100 akrů

' druhu cliuloé pstivá Wikrovinky louky jež ae může celá vx'lěli
FftIJMK Slí silný thlspee tedíní ve avAm atanu a přidali

klerý by se chiěl vyučili peksřstvl dtiislth 'ooo aadadel pro) květino 'FRLftlTNERatd kolwn uUpamefit fo akrů lesa Ooq akrů pastvině Hlaste se u Ant Vsláka 1338 v# htideunl vfMitival Zárjvřl VTTTW TTTTTTTTTTTTTTTTTT
au v bt chodu tom zastavili neboří Ddlrá voda Ta nejleplí výstav í(žt) 3 ul Omaha Neb 33 —

na 30 a Q ulici"elOelOtieialOelOMOllOalOtlOkiOtaOtlOWusnesená ab prodloužen byl pro

dej tohoto tisíce zvláštních tedsbudete vždy vítáal o ochotně ob- - ní 'zařízení na dvou 'různých rtif Dr C ltosowátor—'
Lož Čechie č 161 D OÍ II V pohodlná nálovoB Jeat vtdy víbornť

leták na řitím vvhřr térb nelieoilcbslouženi 38— st"ch 1'rodá se cell sneb pouz
600 akrů ta #10 akr Sedm mil AOUW činí pilná přípravy ku diminlka výn-řnjřc- likárft a pravcb ČESKÝ 'LÉKAft"

del sž do a května aneb dotud

dokud váechna nebudou prodána nrra iovanvi-l- i vintkvělá zábavě kterouž uapořáJá
-- 71 iLt lJL „a do měna v 1'otiawatomie Co Ks

Tato dodatefoá sedadla jsou na 1'roalranná ululná mlatnoat spolková
tamlouvtse sama a ct apolky f eeká neSokolovně v sobotu dna 33 dubna

Úřadovna: ta "Bet Bulldioc"a: o oslavu leébo trvání O dUÍ podrobnosti dopil
1 o

prodej v obebodu II Peoíoldavečer Výbor zaručuje upřímnouI M MUSIL nalireou v Ho Oinar lupal pot)ollnft
a levuttM Teš I aln tanisénl á v Hn

srdečnou tábsvu Skvělou Zábavo

potiiletl bude

140H Paroam ul i

Ve schůzí tá uznáno zaCleburn Kant Omere rovno a protoš ct apolky tmikéjjm
'

i oa n ao it donoi

O4taodotf '

T sedili u4 It d U doaol

svého v tobolu dne % května v

síni Fraňkovi Zábavní výbor

chystá ófutoíkňfn? zábavy ysnilé
utini duble kily l přeil poriiliinliu liljav

lí aby ae neprodalo víte oe£ Čtyři' — Zubní lékař liailey zamést Jakákoliv přeptají au u majitele na pot
minky 1'Hzni kralano porouřf a

I tecSlo zvláštních tedtdel kteráBávající Českého sssistenta ručí Tel ? ářadarai 404-- Tel v kyte 1117překvapení 331 Pí A Krotschmor '44 Ml A lat lAlIrllza vtlkerou práci jím zhotovenou Rr4lt-£l- elo t41T Jnaea allceHožeCecbiiiC161DofB }— Asi třicet maloobchodníků
mukoliv účastníku tk aby kal

dí(uu doslalo se příležitosti podíÚřadovna jeho jest v 3 poschodí C H Browor k Ccaetlo m r středil večer v míhtno JlanhoJIka a vyrabllelka ěeká
kuFeaná a bjllnaé asastl

ftith iruh
Psxtoil Močku —8 etj ae na koncertech jei budou Itohaté

zásobený
A 0 U W MASNÍ KRÁMslech South Drriahs kbu zas BČe

— Kouříte rádi dobrý doutník?lem zdokonalení organissee k há vlaatnlI v sobotu 25 dubna 1903 + 'i i
tajistá ncjveišlin hudebním požit
kem této aecony Vyhražená ae

dadla na vlech lest ko9cerk pro
jestli ano lož sestavte ae u Vác

jení svých zájmů Maloobchodníci f
všleil učinit! konec prodávání sd krltbvlll lo rm sru nepto-- Josef Nojepinskýz tm Dulátka H48 již 13 ul a požá

dejte o "My besť' Pří tom můkontlou lílft tt dok tsv l stzboží oa úvěr osobám dávají ae za I3 50 Za tuto cenu

rozprodá a též onen ipoo sedadelpochulnfrli iloavmllenl ndpuriieenl
lete si vybrat! pěknou dýmk

V SOKOLOVNĚ

Vstupsé: i Se osob

Hnleřni a upKmná zábava
taJUteo katdčmu čaatnlku

kteréž nerady platí ekrtbBÍcl a ijvatelé koni)k v iMiiptrh tak v wMKrinf :h l'Ml
aorh H mialml Wlflin kMf n- - dodatečnýchaneb lpíčku jich! má Dušátko— Žáci česká avob Školy při

1401 jiiní t6 ulice

Velko- - i malaobrbod £ertt?ym ute-nť- m

i nakUdaafm nutní 4ten4m
ibotlm uzeniNkfm avfibec vifm co do
obora toho pHniíeil
Ublednivky motno ntinltl I telefonem

toOaaka WeAU m AI If llltt tÁtnmmililttt mull Pout tri loí nehyly rotprotlanv a

lakoupenv V katil a tfeblo loti molhojnou zásobu jakož i tabák kuř

trdetl Ut oaob a cena Jlrii Jeat W slavý Iřlupavý Žvýkavý Doutfilprávu jí 1 pilně k besídce kteráž unci) ttojl vie Nnk tuf l)l s

„apofádáo bud poalední neděli v Kí "Tsíí
červnu Program bude peatrý --Mhmň fl_fc

K bojaá aávttevl ave VÍBOR
i Předplácejte na Pokrok Západuníkový tabák prodává oyol libru ealott eawonu i lul ty oioíaoaapri-hlaalt- t

a Lutber Kounlre v r'lrl Natlo t trio rtane a rvme te vvrnuji
telefon ií aapoaze lioo rotnéaJbeeeaabuIl J 1'asřolda tnkizaijcv ' -

37—oečlivl vybraný J6UkUiiiti uiu o- - ii bu uuiaua
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