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doutníku IlJejto vSude lajtnro
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PKODA SE
velmi lacino úplné letníc V i talí
tenl a Sic buď v celku aneb í

jednotlivé části Všechno náčiní

jel nedávno nové a posud ftplně
zachovalé Další vysvětlení podá
ochotni Jan Kybín ai a VV ul

South Omaha Neb 5ka

7 NAŠEHO MĚSTA

rok obniW pořri cspssnych lákn
la vysil Ikoly 140 U přilrlitonti

i3oo do Ic nvrř Colorado Springs a Pustilo
od t do 10 řrrvence včrlní

í 1730 do Dmvrr Colorado Sprios a Pustilo
((ilenwooil Sprinm Í2930)

Í305odo Ocden a Sali Lake City
kaldudenně do 30 táří včetně

$y 30 do Hulte a Heleny
1 4430 do Spokano
I5300 do Portland Taconia a Scattle
od 7 do ti července od 4 do 18 rpna
od 1 Jo 13 září

(4300 do San Francisco a Loa Aogeles
od 1 do 14 srpna včetně

Í50 00 do Loa Aogeles San Francisco a San Dicgo
o l 1 do 10 Července včetně

sv Václava v Uru a o Novomsnls- -

U pouk(ita tkollotiirce k lomu
ca místnosti va vyssi Škole pro
lolu láká jdou úplni nepostačí

lům blahopřejeme!

— V sobolu předveden byl před
policejního soudce Kinu Jamri
lllackbird Indián t kmene Win

nrl)o nt n£l byla vznešená

Iclné te by ikolní rsh mela

postarsti o více mínit pro příští
rok

žaloba pro opilství a nepořádné- Klcgantní a pohodlně ísM chování Na otázku soudcovu
Mlsltká úřaJovna 1314 I-a-r mim ul Ttl jňkde vrtl kořalku odvětil lilackluný hostinec vlastní

Tau Ocrvoný bird že ji nalezl v zemi Na další
na roku ao a Q ul v So Omaze dotaiy prohlásil že mu jest ne

Klaný Metxdv ležák atále oa íepu moJno nalézti ono místo kde ko

řalku obdržel ježto prý by! naNcjIcpSÍ vína likéry a doutníky Zvláštní vlak k Českým státním— Detejmenný omažský dopi-

sovatel do chicagské "Svornosti''Mimo to má na skladé hojné táno mol zpitý Soudce po malém ká

záníčku propustil IJlackbirda na

svobodu

závodům sokolským

V neděli dne 28 června vy

Clicftli ruchrániii ňrodit kukuřičnou musile

orali pudu a orali ji hjiCniio

Dempsterovým dvouřadovým kultiváto-
rem můipto oborávati dva řádky

najednou pouze se 3 koňmi
a 1 člověkem

Jdř:c ku svému obchodníku rcete mu ie jeden
chette jestli nebude mlti napište nám lístek

Tento kultivátor byl zkoušen po léta Vykoná

práci dobře FiSte nám do Beatrice Nsb

OmahaNeb KansasCityMo Sioux FallsSD'
1

DEMPSTER MILL MFG CO

oy vytecnycn korálek které pro
dává levníji než k'le jinde Jdete
li kolem ncopomcflte ae v hostinci — Nejlépe zařízený obchod praví Burlington dráha zvláštní

vlak do Wilber Neb Vyjede z

Omahy v 8 hodin ráno a z Wilbir
řeznický a uzenářský vlastní

tom zastavili neboť tam najdete
vždy pčknou společnost a Červený

shladil si opětně žáhu a sice ten-

tokráte ns "redaktoru'' Pokroku

Západu To dalo se očekávali
neboť od tvora podobného možno
se nadití i toho nejhoršíbo Človí-

ček kterýž se odváží roznášet!

klepy o muži poctivém a zachova-

lém když volán jest k zodpověd

JOSEF ZELENV
vás vždy ochotné obslouží na 31 iSulv bouth Omaze V

— Na výletu řezaíkn pořádá
ném v nedčli k jezeru Friesovu

obchodě jeho naleznete vždy velký
výběr všeho druhu Čerstvého výteč-

ného maia Uzenářské zboží jeho
těší se té oejlepM pověstiNenítké
divu neboť jako jest pan Zelený

nastoupí zpáteční cestu v 8 hodin

večer

ři50 za lístek' tam a zpět
dětské lístky za polovici
Lístky na prodej v Sokolovně

u Emila Čermáka Johna Stcigra
Franka Nováka a v nádraží Burl-

ington dráhy před odjezdem vlaku

nosti vymlouvá se že prý "to'
někde slyšel ale nepamatuje se

atrhla se rvačka ve kteréž Dick
Landon ze So Omahy nebezpečni
byl postřelen Landon tni přátelé

kde človíček ten pravá to klepna

jeho prý nevědí kdo osudnou osvědčený mistr řeznický tak i p
v kalhotách schopen je všeho
Proto že odvážil se spolupracov

imcsaeaxsBM

— Ve Čtvrtek dne 4 Června

zemřel po kratičké nemoci starý a

vážený krjan Josef Kořínek na

farmě syna svého p Vác Kořínka

bydlícího blíže Florence- - Zesnulý
dosáhl požehnaného stáří 77 roků
Před 19 roky přistěhoval se z

Velké Volešné v Čechách do Ame-

riky a sice k synu svému Václavo-

vi Když p Vác Kořínek zakoupil
si te švakrem svým p ilolendou
farmu blíže Florence přikročil
otec jeho ihned k sázení ovocných
stromků Jak nám sdělil přítel
náš p Víc Kořínek vypěstoval
otec jeho rozkošný sad hned v

Čechách Když pak te přestěhoval
do této nové vlasti nepřál si ni-

čeho tak vřele jako aby mohl nový
tad vypěstit! Přání jeho se splni-lo- i

neboť neúnavnou prací svou

dovedl toho že nadějný sad na

íarmě synově kryje rozlohu asi

7 akrů Dědoušek Kořfnek dlouho
nestonal a chodil skoro až do

chvíle — Pohřben byl v

sobotu 6 června odpoledne na

Národním hřbitově K pohřbu 'do-

stavila se též dcera jeho pí Petro'
vá choť p Jana Petra majitele
rozsáhlé renče as 13 rnil jižně od

0'Něil Neb —Zarmoucené rodině

projevujeme naši srdečnou sou-

strast'!
'

— Veřejný výlet 1 programem
uspořádá
Škola v Omrze v neděli dne 19

července do Ruserova parttu

Zvláštní vlak bude vypraven Vý

Pavlík který pro něho uzenářské
zboží vyrábí) nemá sobě rovna

rái u vypálil Stav Landon se 1

pondčlí večer znační zhorlil
— Frank Radil jejž p Červe

nik "Pokroku Západu" poukázati
na "vejšplechty" dopisovatele do- Chcete-l- i dobrý spolehlivý XaSfl IihmIo Dobrá tnirit injnlžii eoiia"Svornosti v níž tento bez pří
činy a zlomyslně útočí na "Pokrok

oděv pro muže neb chlapce přijď
te do Nebraska Shoe & Clothíng
House roh 25 a N ul South

Západu
'
proto bezejmenný paná

ný chvalnfi známý hostinský na
na 20 a Q ul zjednal sobč za

sklepníka tČSí se velké přízni
krajanů což nejlépe nasvědčuje
ta okolnost že když tam vkročíte
zvIáRlě v době večerní najdete

AKlciiiova Apex RveA
RlfJN)J v Kf r íNS

Omaha ledna cena pro všechnv
ček zashntal si po "redaktoru"
Pokroku Západu "Redaktor"
Pokroku Západu nechce použiti

Vše zaručeno že jest dobré a má

cenu jakou jste za zboží zaplatili sloupců tohoto listu k osobni WKíimtam vždy slušnou společoostktcrá

Krásný a velký t

sklad pian
Weber Ludwig Story & Clark

Schíller Hampton Schoíí Bros

Fartand varhany

LÁCE

Sterling 163 Erbe 100

Chickoring 163 Lyan & Healy 100

Emerson 123 Steinway 225

Cecilían přístroj k pianu
Výhodné splátky

Hřejte zatím co platíte
'

Ladění piana $ 150
Výborná práce

Pořdílojlo neb dVípl&to si „ermíky

obraně ale připomíná "bezejmen— V pondělí dopoledne doSlabuď hraním karet aneb i rlzným nému" že každý mrzký útok jeho
na list podrobí ostré kritice Osob

nás telefonicky smutná zvěsť že

vážený krajan a řádný občan John
Zavřel bydlící v 6 278 již 23 ul ní polemika nepatří do časopisu

io vy mei cnytry vsiintar onen

jiným spftsobem ae baví

Vtornč zařízený a hojní zá

robený hostinec vlastní

Jun llartoň
na aev záp rohu 20 a Q ul

Vždy čerstvé pivo na čepu nej

3 gall v Houdku (hn nn 5 ííiiII v Noudku
neb lahvích— OU neb Jali vích

ZjÍSVLKA zboží vyplacena

věděti
— Minulý čtvrtek zastavil se

ráno se zastřelil Náhlý skon jeho
ohromil četné jeho přátely V ne-

děli zůstal doma t dítkami svými
sám neboť manželka jeho odešla
na návštěvu Jedno z hrajících si

dítek spadlo 9 porče a zle se po

Omaze p jos Dvořák usazený
blíže Pender Thurston Cr Neblepší vína a likéry a nejjemněji!

doutníky Hovoří i chutný zá nalézaje se na cestě do Uolivar
bor zajišťuje účastníkům vsehmoždilo ač nikoliv nebezpečně Folk Co Mo kdež ti chcekusek jest u liartouě k dostání

Citlivý otec činil ti trpké výčitky
za nahodilé zranění milovaného

důkladně prohlédnouti tamní po
zemky Bylo nám potěšením po

— Babička Mary G!ade-ov- á
Zajděte k liartoflovi jednou a ru
číme vám za to Že podruhé při
jdete k němu opět I7xtm

Perfield Piano Co
1'dltiiJ 7 llee llulldlutf- -

přízemí v levo od elevatoru

Ttl 70 1 (46) Omaha Neb

zavděčila se velice minulý pátek hovořili si chvilku se starýmdítka a myšlénka že vinou jeho
dítko buď zemře aneb zmrzačeno

ZDARMA! ZDARMA!
Láhev výborného vína

Z od 4 června do 4 července
h každou koupí $250 a více

ZvláStě s každým nákupem za $300 a více elegantní souvenir
1'ivo a lih jsou vyjmuty

JKLElfí
--ssari f ni 26 aKnl So Omaha

((lrMÍal:-'Mrhi)- ťs Nniloiml Hink Ornitlaj Nniloiml linnW South
OimiiHi Bo Oimiliii Nhi I Kiuik o Oinaliai vleiflmy exiiroiwiil íliiilíul u

rodině p Jos Tobiáše bydlíc! v

č 1221 již 14 ul Donesla jim
příznivcem "Pokroku Západu"
— Frank Černý český prodá

zůstane dohnala jej konečně k
— V úterý minulého týJne

při SI í k vážnému zranění tesaři pro radost boubclatou dceruškuzoufalství V pondělí ráno v oka
vač v Guarantee Clothing Co byGratulujeme)mžitém návalu šílenství požil maWílliam Weimer a Charha Uuel

pracující na domě na 38 a G ul Ion dávku kyseliny karbolové 1
byl velice rád kdyby jej četní

přátelé jeho navštívili v Č 1319—
— Konn mos zhotovuji

druhy oděvu v Chicagu Zakdyž jed dosti rychle neúčinkoval
1521 Douglas ul aby jim mohl

Povolilo t nenadání pod nimi
a oba muži sřítili se' do hloub-

ky 13 ttop Uuel zlomil ti dvě
uchopil revolver a prohnal si hla příčinou zpožděné tézony prodali

poskytoouli benefit z velkých lácl

Jos Vopálka
ftEZNÍK A UZENAK

na S a "Willlam ul
m v hiUoIjK ii!y ncjlnpli tfMř CurMvílio

ijinwt vlui ilruliii Jnlníl vfmttifoh ifnúf
Hi atnnifiéUffih ft upfi 11 n'lui li KKuijllrc
11 ujlruiu ván In iKlrulií pHJilUi mi SU

Zhoíl o ilovíU s mníeto sl Je oliled-nut- í

telefonem Tel A 19UŽ

vu kulí Zesnulý krajan byl 32 obleků Ceny $500 Í750 a í 1000
roky stár ženat a otcem čtyř

Ciuarantee Clothing Co velkou

hromadu krásných mužských ob-

leků za méně než co ttálo jich

žebra a mimo to 1 jinak těžce byl
pohmožděn Weimer zranil ta ne — Vida jak ta sousedka našedílek Zaměstnáním byl natěrač
bezpečně v páteři Oba nešťastníci

vyiepovac poKoio a dokonale se v "Osvěta" dovede zuřitl Ve tvém

slepém vzteku na "Pokrok Zápa Rakovina a zastaralé boláky na nohouřemesle tom vyznal Náležel kebydlí poblíže 31 a F ul

— South-omaŽ- Stí obchodníci !du" zapomíná z pravidla že plodíspolku AOUW a pohřeb jeho

zhotovení Nyní jsou na prodej v

Gjaraotee Storu 15 19 — 1521

Douglas ul za 11300 I730 1

f 1000
— Zubní lékař Daik-- zaměst

ixuzxuxxjxrxtxttxxittttruhlím ae pilně zásobují Letos odbýván jest dnes o 1 hod odpo
mísilo ku konci července neb na

svému vlastnímu jménu nesmrtel-
nou ostudu když snaží te surový
mi nadávkami podlými insinuace-m- í

a hrozbou karábačem předčit! i

lední z domu tmutku Zarmoucené
rodině projevujeme upřímnou naši izačátku srpna učinili objednávky návající českého assistenta ručí
aoustrasťl za veškerou práci jím zhotovenou

Jimi? utnrHf lidé volml fasto Irpi byly donuij povazovány z nevybillalné vftak rnnft poiliiMIo po dlouliýi-l- siiidllcili a ískouSkiícb snatavltl spfi-lol- )
Witní Umt mním vyliířlll kuUli ukov# přlimd a ruřlti sa vylíiunl obou

ikiiiiocI pnkll nnjsnu pHIlí daleko pokroílM Knkovina povstává jako malí
nnílfivka JJ stála iflí a nedá se nlřlm zahojili ('akll máte nlúnký takovýbolák iiBiiilkládoJto a pISib ml Iinod nb z poálku o dá vlml lelins znbo II
biVení l bcbolDslnfi )mi opiirscfl rydíU! s snadné - MonM 1řlpnily mohu lií
ílll postou HftlMim posledních rokn Jsom vyWW mnoho takových pHpadn a
kdo chce jilesvdlMt mohu mu udali wlrey vylinýih lidi a mfižs si Jim
doiinat sám 1'rolo noilkládete a jioilíl ml vá" iiňpad podrobné s Já rám
ilfillm Jak se má lííAlt

leYfiri ii-- s dobrým rtunřfdiem řiivmatlmii Biiurbotó oailoitcnirl Vtii

nad ty "nejrevolverovějŠÍ ŽurnáÚřadovna jeho' jest v 3 poschodíHoino FuniidircCo
Paxton bločku —8 ly "Pokrok Západu" projevuje

upřímnou soustrasťspanilomyslné

na uhlí již v dubnu a každý den
skoro docházejí jich nové zásylky
uhlí vícho druhu Tuna tvrdého
uhlí prodává ao nyní ra fio 50
aviak tvrdí ae2e cena jeho postup
ně bude vstoupsti

303 sev 24 ul v bouth Omaze
— KAT PODP SOKOL oslavímá na skladě hojný výběr nábyt "Osvětě" kteráž v poslední době

prožila tolik strastí a útrap že
ku koberců kamen a pod Zboží důstojným spůsobem loleté své

trvání v neděli dne 19 července
a niořovo kaménky zlatou a zen k i a kožní nernoco Mám dokonalá

prodává se za hotové nebo ua vý sarizeni s eniKiriesymi s lAzefiskytiil trol s jiaprky a pro přespolní márn

J'ílij ml Unj s— KKAJANÉ kdyžzavítáte do 'winiirn řwriein m sa jim iioniano (louriiiio oneii eni popUto
opravdu není divu Že bystrý mo-

zek její vážně byl porušen "Po-

krok Západu" viak za to nemůže

hodné splátky Výborné zboží
vzorná obsluha 34—

va pfijiau podrobae Adrnsiijtm
v síni p J W Hrocha Odpole-
dne uspořádán bude skvčlý kon-

cert při běinŽ účinkovali budou

South Omahy a budete ti přáti
prohlédnout! zdej li í jatky obraťte

a proto by mži býu "Oavětou"- Povolení k sflatku vyzvedly

My níŽeati Jíukláillijícf CJefi-ky-

ulioru Jloleulava Č Ht iClt
prtjcvujeme tímto nHvřclejSI
díky drahým niHilimeiitríini ivm
a krmn kytice

- ntiilmini ji-- í

nám darovaly 11 iKI':žitoitl ola-v- y

loietého trváni linru r nedťll
dne 14 ťVrvna Vxú Zároveň
dřkujettic nrdi-ín- ř vážené před-
sedkyni pí Vinci Čermákové ?a
dojemná mlova Uteríii k mim

jroiitfla
Milí neutry! HmHe itjifitínjr fe

tuto pocta bude ním povžríy bla-

hou upomínkou na lá-

sku Vaíi
Jcíttf jednou dfky vSem!

ifiarbora Holfmanuvá
Marie Příborská
Marie Ralterová

Omaha IS (nrvnt IMS

IIK KAHKh 11 lJRiiíi:U Crete Xebr
Úřadovna naproti poítí telefon lon){ distance A H

Jm ilint mim nimi kmímiy U s luolmu nu mn s dřivímu oliMtit

mladí Kulitlikoví-Havlíčkov- a
ušetřen Kydati hanu na jiné dosi v minulých dnech tyto české

tlč Staza Janečkova Program je vede ledakdo "Osvěta" dovedepárky: p JJoh Štěrba 23 roky 40
bohatý a vybraný Večer skončena

starý ti sleč Mary Opočenskou to výborně! Otázkou jest pouze

se na atarého hostinského

VÁCLAVA DIHKLKU
v č 3701 Q ul

na západ konci mostu kde ae vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob-

držíte Obsluha co nejvzorněji

22letou a p Joseí Hopp 41 rok dovede-l- i "Osvěta'' také přijmouti
atarý 1 37letou Kottril Stfráako- -

vou Novomanželům gratulujeme!

bude alavnoiit taneční zábavou

Vstupné do koncertu i taneční zá-

bavy obnáší pouze 23c pro osobu

— i5bor Boleslava £ 60 JČD„
oslavil minulou neděli roleté trvá

ojvetu od "ťokroku Západu"!1
— Pan Albert Boš zámožný

rolník od Wilber Neb přivezl
ve čtvrtek do trhu

VAC Dl D KLK A maj zkušený
— Dedřich Dienatbier Viděl by

Gudahy'svát rád v obchodním tvém místě ní tvé tpůsobem důstojným Po
Jjjat trt: tumm 1 lorrcrrttjnáklad prasst a byli cenou úplněNebraska Shoe & Clothine

spokojen Zaskočil ai na okamžikHouse roh 24 a N ul South

Standarddo red "Pok Záp " aby t námiOmaha kdež vám může nyní pW

schůzi spolkové odpoledne odbý-

vané seskupily ae čienkyně kolem

milené tvé předsedkyně pí Vinci

Čermákové kteráž jménem aboru

po krátkém dojemném proslovu
odevzdala dí Anně Krejčové a dí

dati ve zvláštní výprodeji letní I!sdělil že rolnici v okolí Wilber
usazení mají dosud naději na

slušnou úrodu (

— Minulou středu zavítal do

Kix řurliy sou naíe za neileoSi uznávaná
obleky po 1 1000 Přijďte a dovol-

te aby vám Dedřich ukázal oble-

ky ty
sudkv a wnmkou našich Diamona
"C šunek jsou nevyrovoatelného

Kai Machové skvostné zlité zá-

věsné spolkové odznaky v odměnu
za nezištné a tprávné vedení úřa

Omahy na delší návštěvu p Vác
Tvarůžek od Mitchell Neb se

— Velké přízní krajanů těší te
J C VOSACEK

ao zevneiski chuti 1 uchovaclc
vlastností

dů jim v době trvání tpolku svěřechvtlně známý hostinský nt 21 a

ných a pí Barboře Hoffmanovéulc Má stále a Cepu čeréťvé Prosty úplní oné' drsné slané
'

ichuti tak odporné osobám jichž
'

pf j Marii Příborské pí Mariipivo a takí chntflý íiíkusek '
jeM

svou manželkou Manželé Tva-růžko-

byli milými hostmi tetě
tvého p šfreitky Pai Tvarůžek
prodal výhodní tvůj' majetek u

Mitchell a hodlá te ohlédnout! po
majetku jiném

"'A

žaludky nejsou tak silné jak '
liajterové r zakládajícím íleoky- -ždý po ruse Na skladě má hoirié

by být nioh vj
' ' " " nry--

ním sborn BolullaVtr odevzdalazásoby výtečných kořalek via a

Vřelé díky vzdáváme milému
sboru Ilolcidava t W Jí l) ra

' laakavé darování nám krinifch
aborových odznaků u pf llcíitotl
oulavy luletého trváni lnru od- -

bývané v nedřll dne 14 června v
Národní síni
!' Milené drulkyl Iáka VsIkí

vjrniíí uíkdý ze vdíčných
'rdc naíich t víJile le význam-
ný drn ttl pn bor uá twide
nřiun viídy milou iiivunfnkou na
vás a na krásnou zádavu za kte- -'

ronJÍ na přřdnfm mlntff vzdáváme
- srdríný dO ct naSl předitodkynl
p( Vinci Cerniákoví kteréž U

e ct výborrm hlavni á '

sluHa o zdar její přináleží
JeStí jndnou aeatry snilené

vřelédíkyl
Antonie Mach

t Anna Krejíf

skvostné kytice se stuhami Každáikérů Nyní zase obdržel nové Jemné Iahj3aé hiSJf
ťil il 11 ' :!('t dam poctěných prooesla k před- -ásoby těch nejleplíeh kořalek

KDO mohl by mi podali zprá South Omaha Nebaedce a apolusestrám tvým něko-

lik srdečných slov díků Bolestně vu o mém manželi Karlu Hrbkovi

hostinský iatf
— Dříví vápno cement plast

itd výhodně koupila n Crosby
Kopietz-Case- y Co Mají též velké

výběr všech druhů uhlí Zkustý
budete spokojen! váhou i do

irotou zboží Úřadovna jest oa
N 'ulicí mezi 34 a 33 v Jobnro
nově pozemkové úřadovně 6—

— Vládní dohlížitelé oa doby-
tek obdrželi nařízení aby přísně
vymáhali šetření pravidel vyday

ných sekretářem Wilsonetn ohled-

ní dopravy ovce alížeoých srra-ba-

a prasat - trpících cholerou'
Va vších důležitějších místech ve
státu kde se dobytek nakládá

jsou prasata a ovce určené k do-

pravě do trhu south-omažské-

podrobeny pečlivé prohlídce tak

aby nemocná zvířata nemohla do
trhu přijití
— Příručí Šerifův James Koach

roznášel v poodžlí pozvánky Mer-

kům a soudcům kteříž úřadovali
budou při zvláštní volbě příští úte-

rý dne 33 Června
— V pondělním večerním zase-

dání městské rady dopl aěna byla
konečně komise přehlížecí Mayor
Koutský nemoha docílili schvále-

ní ani p Fr PivofSky ani p J M

Tobiáše jmenoval Z P Heďgese
a týž jednomyslně radou schválen
Přehlížecí komise sestává z laxov-oíh- o

komisaře Johna F Schultťe

a Z P Hedgeae a ihned zahájí
prý tvou práci

které velmi levné prodává Nef

koupíte jinde zeptejte te u něho
na ceny j ' 43x01 dotkla ae přítomných vzpomínka který kolem nového toku přišel v

Nebratce nešťastnou nábodou za '''''V'!''1'
pí Marie Kajterové kteráž před
10 roky ae dvěma dcerami ku sbo střelením o život? O laskavé sděKrajan Jos J Malý kterýž

lení t udáním místa kde ae oeště
stí ono přihodilo prosí Mrt Mary

nedávno postavil sobě nové obydlí
na jiho vých robu 34 a Q ul

ru te přidala dnet však sama tu

zůstala Sborové alavnosti té sú-

Hrbek 336 E' 381I1 St Newčaatnily ae též úřadnice velkový- -

Xejpoliodlnějsí českou síňjest nyní připraven posloužili kaž-

dému kdo by jeho tluŽeb potře
Hojné if
ziísobcny lí

York City i I

46ki ( vlastniboru jCD státu Nebraska a ně

které čienkyně od sboru Vlasti
vlaatotVáo Kotóra

boval Pan Malý jest veřejným
notářem a pojišťujícím jednatelem Koutský Paint CoPadoucníce kfeúe --Epilepsy-
Mimo to obstarává též objednávky

na t Q a! Houth Omaha
V nnhiwlln4 nálevní ltt tM tflurn415 S t i ni Houth Omaha X b

slava C 19 JCD Po odevzdáni

dárků zasedli hladoví ku ttolu
obtěžkanému chutnými zákusky
žízniví ae občerstvili různými vý

ryieeenav
Mám nejspolchlivější lék nana ahlí Vedle toho prodává tabák

ke kouření Sflupavý 'i žvýkavý světě proti padoucnici
' a zašlu

jednu láhev na zkoušku zdarma

m)l na ikUilř neJvétM zásobu ne)epí(
výbír papíru na nfnu oejnovijílcb rzor-k-

svitek od 8c nahoru
Majf tóž velik výliír tjarev laku (var-ois- b)

iUdrb a skla oejlenif

leiák na tepu lýbér tfch nejíepsleb
doutnfká vytcfnycb likérft a pravých
nefnllovaoých vln
Prostranná tStulná místnost spolková

ismlouvi ae sama a ct spolky řeské ne
naleznou T Hn Omaza lenil nohmllnllf

ýboroé doutníky pro dítky vše boroými nápoji a tance chtiví pu
stili te do tanečního reje Zábava

Jakosti za cenu velice nízkou
cky možné Školní potřeby všeho
druhu chutné pečivo cukrovinky
atd Jdete-l- i kolem neopomeňte

122 sev 20 ul Houth Omaha

Krajané Již jsou milovnici dobrého
pokoiirent a chtíjlll si skuté ní pochut-
nat na výtefném doutníku necbf Jen e

ptají po LaltneroTfch kteréí Jsou k do-
stáni téméř v každém obcliodé Prodá-
vá téi výborný doutníkový tabák do
dýmky zvýkavý tabák a vůbec má ob-
chod av6J zásobený válm zbožím Jež v '

obor ten spadá O hojnou prizril íádá
5d)3 FBISI L1ITSEK

a levnřjíl Též i sin taocénínemá v Ho
upřímná a srdečná potrvala až do

půlnoci Slyšeli jsme že toukromá

Dokonale vyléčím každého trpícíh-

o- Popište nemoc udejte věk a

pošlete známku na odpověď a

pište česky 21

irntof ct snnlkv kí
Vylepujeme poaoie papírem Darrims

staveni lakujeme dvéře a vie od dřeva
uvnitř 5

Umue rovné a
učiní dobře kdviite v obchodu tom zaatavitt netoť ttto zábava zamlouvala se účast
Jakékoliv pfeptaji se a majitele na pod- -budete vždy vítáni o ochotni ob-- Dr F E GRANT

Za Twtkern prací melme

Deltě si učinit u nás rozpočet ae práce mlnkr Přízní kralanň noroučl mníkům daleko lépe než kterýkoliv
okázalý a nákladný plestlouženi 28— Z Ridee Bidz Kansaa Citr Mo TiC EOTtEAs materiál spadsjfcl do našeho oboru


