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Sotá warda prvý nrecinkt —

14 a K ul- druhý prccinkt— 25 českV hostinec
d mésta Prahy

a N ul IOznámení úmrtí a díkůvzdání!

Anton s Jos 1'svtacký Jan Ik-ra-

Vrrdinrii Jan Dolehl s niantiil

kun a derrou pí F Dolržal V

Dali žal s syn jos V JaaChas
Pťíťal J Trutna a F F Pokor

ný Wahooj Frank Miller F J

Stodola Václ Tehcký Lonyin
Folda jos Haněl a Jos K Koza

Clarksoo Ignác VoitiSck s man

želkou Paulíne J Kinda fitřpín
1 Chas Sukovatý Wilbur Joicí
Motis F E Plaček F Slezák s

ČStl rcuihtrátoři hou 1'fank

1'inďrllk v prvém precinktu dru

hé wardy a John l icence v dru

hém precinktu druhé wirdy

na rohu 13 a William ul Omaha
Čisté s pohodlní mřížené pokoje pro cestující Jakol I výhorní řeiiká

trav s vzorní obiluha V boitlnnl obdrííte výtefný STUltZŮV LEŽÁK
nejlcpAÍ druhy vín a likéru a ncjjDimiřjHÍ doutníky

Krajané zavítáte li do Omshy nilvfitevou ubytujto e v hotelu Praha a
iiSflííte nejenom peníz ale zbavíte ae I vSelIkyYh o anází S

Tel M S24 O přízeň kralanfi Mdli VISCKSC J IlORROT SKÝ

— Krajané již potřebují dobrou

práci zubařskou nechť se obrátíš
syo B F Srnrha Chas šimáčekdůvěrou oa osvědčeného zubního

lékaře dra Uaileyho jehož úřa

dovna nalézá se v 3 poschodí
irtftrtliiMiflili lautturmiiKiniPaxton IilockuOmaha o—

Hc n1i'cm boli-- a zirmiitkcra klíiVnm oznaitiiijrme vtem přáte-

lům a známým e níi milovaný itiunívl a otoč

I Vnii(lih Kln l ný
na vřínont e mlebrat dne S října a k vřřnmii iipíítiku tiloSEcii byl

dne 11 října za velkého ťiřanteiiHtví přátel u známých Milený náS

p(M:há7el s Hrotuvic na Moraví a byl Htár74 roky Ncjsrdef nřjSÍ
díky nechť přijmou pánové I)r líka a Nedoma za dojemná alova lítžchy
na hřbitov Dále patří náS dík vSem dáreflm krámiých vínců jako
J č V rodlní p Dočekala rodlnč p K Vitámváne z 1'lattitmouth

a rixlinf p Kr Itlatnýho z Millian Dále nechť přijmou srdefný dík
11 áí vtichni ti přátelé a známí kteří e tak hojnS pohřbu miCantnili a

náS bol zmirniti ae (nažili
Marie Blatná truchlící manželka

Marie K DartoSová dcera Jakub Václav Frank Anton synové

V kinwood dne 12 října 1103

a C J Kotas Milligao Paul

Kretek a Frank Novák Humboldt
A Buchholz Norfolk Vác Kaš

par John Ft ncl John Kubát Fr

Mach Cyril Svoboda s manželkou

John Polán a J Šimánek Praguej
J Svoboda Šindelář a dcera E

m TTVtH I XJllli! Ulili!— JL J L JL (

(ZASLÁNO)

So Omaha Neb— Ct redakcel
—V mimořádué schůzi odbývané
řádem Hvězdi Svobody Čís 43

Tm6 I tnřkké ulili víeho druhu dostanete
u starého vaíebo smírného

I LEVIIIO v č 715 jižní 13 ulico
Uhlí niflžote ! ob)ednatl í telefonicky í tni 1918 Kdo bude

u'-l- i tvnló uřlní dobře když ! Je objndnil hned než cena
Jho vstoupne Za výbornou Jakost s spravedlivou váhu se ručí

Český rotvalel Antonín Zajíc ochotni vám posloull
Uhlí je dobré jakosti a vrstva

kde se bude dolovat jest U stop

Z CB J a Těl Jed Sokol South

Omaha rozhodnuto přikročili ne-

odkladně ku stavbě své vlastní

ífiě na dávno již zakoupeném

majetku na rohu 20 a U ulice a

hodlají postavit! sin aby vyhovo-

vala všem potřebám Cena síně

bude as šest tisíc dolarů Přilo

žen naleznete výkaz pfíjma kterýž
laskavě uveřejněte ve vašem Časo

pise Znamenám se a úctou

li Horáček pokl výboru

OHATSTVIsilná Akcie se nyní prodávají po B

n rKMurrn omaiiv
'

Otíraná snuth nmsIM i !

ifm táme m oíkávsí toitiotnuil
nt)lflio tuutlti ohMnt plama-kl- i

Uoh utvořmi pnMinl
t polufil ow v mtttt Soul h

Omaha Ti Jimi m konma U
smlouvá tvtdl la nejvysll sond

rolmlns v ptosplch komi

kMn i{iH kl'i Jreu t-
-!

náhlrdu JU loml přihlásí n li
kin ta nrniiavnl Ostatní nynfjM

t lenové komín jsou li stále v

vlsar-i- ni lnť ksldy ly tál hrál
'piim" Nftmjovořji pnťíná ti

UJptnnlk komis KrR!-

(tietf min ivtn vtfrř propuMřn

byl c sliiřhy poliriata Ciishing a

na jeho míní uMaaovon Ik-rma-

TanReman Komíne tanilf c

Amysltvri elf liti co urj IHve devět

patrolrtlch hudt--

— KKAJANÉ rOZOKI Chcete-

-li ie dobrého piva vlos nb
koflíky napiti neopomeňte oivllf
viti bratra blovana

íM II tfťriiHiilťtiiii
3J O ul

kde také obdržíte vždy chutný

teplý Muoch' moJete Vife "che

ky" každou tobolu promeniti
Mluví le Česky polsky nuky
německy i anglicky Týž přijme
téi pořádné krajany na byt a

trávu i i prádlem týdně za ti 50

Naproti jatkám ''Omaha'" icxn
— Mayor Kotitiký a někteří

méstStí úřadoíci počítají oa kou-

pení majetku Evansova na N ul

blíže 24 ul pro městskou radnici

Budoa a pozemek nabízeny jsou
ku koupi za {5000 a předpokládá
ae že by zahřívací systém teplou
vodou bylo lze pořídit! nákladem

asi řóoo Bude-l- i budova ta'

opravdu koupena bude upravena
tak aby v ní umístěny byly vše

chny městské ťiřadovny

- Elegantně a pohodlně zaří-

zený hostinec vlastní

Jan flervený
o roku 20 a Q ul v So Omaze

Řízný Metzov ležák stále na tepu
Nejlepší vlna likéry a doutníky
Mimo to má oa skladě hojné záso-

by výtečných kořalek které pro-

dává levněji než kde jinde Jdcte-l- i

kolem neopomeňte se v hostinci

tom zastavili neboť tam najdete

vždy pěknou společnost 1 Červený
vás vždy ochotně obslouží

— V pátek v nocí zatčen byl

Adolf Smith kapitánem Shíeldsem

a policistou Coulterem ve stráv

ním domě 6 177 jíž 34 ul Smith

pomátl se ve čtvrtek na rozumu a

duSevní stav jeho zhorSil se tou

měrou že bylo posláno pro policii
U Silence nalezen byl revolver a

Smith prohlásil že chce usmrtili

svého bratra Smith jest 25 roku

stár a byl íamfltnárj v jedné zn

ídcjafch oskládáren

Vzorně zařízený hojně
hostinec vlastní

lan Ilartoň
oa sev záp rohu 20 a Q ul

Vždy čerstvé pivo na řepu nej-lep-

vína a likéry a nejjemněj&í

doutníky Rovněž i chutný zá

kusek jest u Iiartoně k dostání

Zajděte k Bartoňovi jednou a ru-

číme vám za to že podruhé při

jdete k němu opět 17x101

— V sobotu pozdě v noci přisel
k nebezpečnému zranění Caaper
Cusik bydlící oa 42 a N ulici a

zaměstnaný v jedné ze řdejílch
jatek Přecházel křižovatku na

38 a L 111 když pojednou zasa

Žen byl vlakem Durlington dráhy
Levá ruka byla mu utržena a

Cusik mimo to pohmožděn byl

těžce na tile Byl dopraven do

aoiilh-omalsk- é nemocnic a lékaři

doufají že se pozdraví
— KRAJANÉ když zavítáte do

South Omshy a budete ai pfáti

$50 a $100 a jest je možno koupi-
li u skorá zmíněných pánu

— Pojedete oa Dr líky před nic netéňl tieni-- ll ža-

ludek v náležitém po--
řádku

Severova

Kdykoliv potřebujete kořár k po
hrbu aneb k vyjížďce objednejte sl

Jej v nejvítíl pfijřovně koní a povozů

Palaco Stables
C HťUEIUlfTOX iiaj

roh 17 a Davcnport ul

Kořáry Jsou vybfívány a proto
možno v nich podnlknoutl I delíf vý-

let Povozy možno il objednstl též

telefonicky TEL 857 23

Výkat dalHch přlsffvků pro stavbu

nášku do Lynch? Dr I§ka bude

přednáseti v Lynch tento měsíc

(den bude později oznámen na

plakátech) a zde se pracuje o to

by ve Fairíax připojen byl osobní

Ccski Národní siní v So Oman

voz k nákladnímu vlaku by tak
Šimon Ouřada Í500
Josef Končel 5 00

Vác Mertlík 100
dána byla příležitost krajaoúm ve Žaludeční

Hořkou
Fairíax Butte a Spencer bydlícímI M Tobiáš 100
se připojili a věhlasného řečníka

vyslechnouti Téi se vyjednává o
Vác Kutilek 1 00

Ferd Kudrna 500
sníženi ceny po dráze Krajané z

vůkolí měli by se hojné přednášky
Alois Novák' 3 00

Jan Křesl 5 00

Karel Těsnohlídek 5 00

Táborský a J B Sviták s man-

želkou Howells Josef Čížek s

manželkou a dcerou Crete Stan

Cíviš Henningsíord John Rozi-

nek a manželkou Geneva Fr J

Fittle a W A Nidl Lincoln)

Jos čačka Jostf Vlasák Frank

Hanzel a Frank Srb Dodge Fr
Souček s manželkou Walnut V

Blatný Vác Vojtěchovský Josef
Máca a J R Šťáva Brunoi V J

Němec A Mareš F ffamsa F

Mareš F V Krenk a manželkou

a W F Došek s chotí Dwight
Vác Šolín a Chas Křepela West

Point G L Oliverius Oakland
R J Langer a A S Bitner

Schuyler Fr Doleček Liowood

Frank Sikíta G Netrval Frank

Slavík Sterling Jostf Stejskal
David City C Hofman Hooper

john Erct s manželkou Josef
Biftek manželkou a Ed J Zed

nik Svantoo Eduard Matoušek

Brainard a J Vrátil Hallsm Neb

—Není divu že Hotel Praha těší

se takové přízni krajana z veoko

va neboť chutně připravená jídla
čisté pokoje a vzorná obsluha

jsou věci jichž p Dobrovský vždy

pečlivě dbá

Novinky z Boyd okresu

Spencer 13 října 1903

— Minulý měsíc dne 24 shořel

mlýn Mirx & Bcrhoese do zákla-

du se vší zásobou mouky a obílin

Mlýn byl postaven minulé zimy

na hranicích městečka Spencer v

údolí Ponca creeku nákladem
% 10000 a hnán byl silou gasolíno
vého stroje a byl výdatnou podpo-

rou jak pro Spencer tak pro vů

kolní farmáfstvo Největší ztrátu

vlsk nesou majitelé mlýn byl po-

jištěn pouze oa 15000 Oheň prý

zaviněn byl jiskrou z parostroje
nákladního vlaku na západ je

doucího

té súčastrJti

dodává chuti k Jídlu ho]l
piíleni íáliy ttoúJvtioAt
křačo Zfínét I vňcehny
choroby iiiludcčnf vííbca
a poráží ncjvétňlho nopřl-te- le

lidstva télCHonu
Blahost Cena 50 ct a $ 1

Na prodej v vdech l(SkdraSch

— Minulý týden témčř každýJan Vainkal 500
den zde panovaly silné větry a

dnes e to podobá jako by nám
Vác Dibelka 5 00

Jan Kostek 5 00

Jan Šubrt 5 00

Jan Herka 5 00

jan Ohnesorg ml 500
Frank Rataj ml 5 00

Josef Kunci 5 00

Mat Dvořák 5 00

Jaroslav Vainkat 5 00

Vác Vonásek 5 00

Frank Zezulák 5 00

Ant Pivoňka 2 00

Vác Mertlík 2 00

již chtěl sníh napadnout ač na

něj ještě času dosti

— je před volbou a o politice

jeot jen málo slyšet Kandidáty
je málo vidět a lid sám se o ně

mnoho nezajímá-
- ač by měl

Judge Bsrnes vSak zde v Boyd do

slané sluSnou větBiou

VáS pozdravem e

Nízké

ceny

na

západ

Do 8an Franclsko n

a LosAnclcM - $2500
ScatlI o a Tacorna
'Wiwli a Portland
OrcKOii - - $2500

Spokaric Wasli 2250
Hulte a Helena Mont 2000
Salt Lake City Utiih 20 00

% líom Jiasin Wyo 1075

Lístky na prodej denní

li do 30 listopadu

Přiměřeně nízké ceny do sla jiných
míst Požádejte neb dopiSte si o

brožurku obsahující všechny po-

drobnosti

Veskrzné turistické vozy do San

Francisco Los Aogeles a Seattle

Jos Ceok Ico
Jos Pecka 100
Boh Horáček 1000
Karel Vaniček 3 00

Ant Tesárek 2 00

KOCK ÍHÍAW imilfá

Ony do Kallfiirnle pro ladníky

Jiná perioda levných cen do

Kalifornie připravena byla Rock

Island dráhou

První den prodeje jest 8 říjen

poslední 30 listopad Ceny jsou

tytéž jaké byly v platností minulé

jaro:
{33 00 z Chicaga

t}i 00 z Peoriea Rock Islandu
(134 90 ze St Faul a Minnea-poli- š

3i 70 ie Cedar Rapíds

ti) 35 z Des Moines

ti$ 00 z míst při řece Missouri
Souměrné snížení ze všech ji

ných stanic Rock liland dráhy
Lístky jsou dobré pro toristické

vozy

nyní ntž bude návsi
Nebude lAdniho tnlítnt cen do Kali

J M Tobiáš 5 00

Josef Čapek 5 00

Celkem £12600
liluhoplaf Mbritlli

1 Jos Macháček So Omft oo

Farma na prodej
Farma o 640 skrech ve Virginii

okres Kiog William prodá se z

volné ruky za výhodných podml
oek Dobré hospodářské stavení

dobrá voda zdravé podnebí mír
oá zima žádné horko v letě vět

sina oplotěna drátem krajina osa-

zená ovoce a víno daří se znarne

nitě Potok protéká farmou tato

jest míle vzdálena od přístavu

řeky a 6 mil od nádraží Milovník

honby má příležitost honili divoké

kachny huwy a lesní zvěř Kyb

liujuoMt Farma hodí se výborně
k chovu dobytka lilií Sí sdělí
io-- m3 JOHN JELÍNEK

II 16 Fine St lírsddock Fa

Nabídnuti k sňatku

— V pátek 2 října snesla se
3 T J Sokol St Louis 5 00 J B REYNOLDS City Pass Agent

150a Farnam ul Omaha
nad naší krajinou bouře prováže3 ťratiK Doiiak so um 500
oá vichrem a krupobitím jakého
n-- hned pamětník V 7:30

3večer téhož dne přihnal se od ji

huzápadu mrak plný elektřiny
hrom burácel jeden blesk sledo

3 Jos Vonásek

3 lid Kubín 500
3 Jos Karlík 500
10 Ur od Krkonoš ZČBJ to 00

1 Jos Macháček 100
3 Frank Jaroš 500
3 Fr Kadil ml 300
3 John Zavřel 500
I liřet Dienstbier 100

fornie lihem timy
val druhý a l nenadání strhl se

takový vichr že nemysleli jsme
Rock lni and nabízí dvě dráhy

do Kalifornie — "Scénickou" a

"Jižní"nic jinak nežli že smeteni bude

me 1 povrchu zemského a zústa

neme žebráky Silný déšť a krou

Koutský Paint Co
415 N t i ul Nouíh Omaha

mn na uklmlí ncJvřUÍ zlobti a ieilcpM
výlr papíru na siřím nujnovíjílch vor--
r íi od !)c nahoru
MhJI íH veliký vyliř-- iiarev luku (var-nlu- li)

í(U ti a skla vAi huilniliu neJlepM
JhI"""!! za cenu rclico nízkuu

Vylepujeme poko papírem barvíme
tavení lakujeme dvéře s vde od dřeva

Požádejte nejblížílho jednateleprohlédnouti zdejší jatky obraťte
Rock Island dráhy o brožuru
"Across the Contincnt in a Tonrisl
Sleeping Car ' Podá vám plné

py střídaly se Vísmčii té po pluou
hodinu a pni trvající běsnosti Že

daleko jm nebyli od zničení

svých majetků poukazuje na to

nově poatavená maštal bankéře

e na starého hostinského

VÁCLAVA 1)1 HŮLKU
v č 270! Q ul

di západ konci mostu kde vžJy
domluvíte česky vysvětlení ob-

držíte Obsluha co nejvzorněji!

uvnitř ar
vysvětlení 10x3

F F RuTR-wtř- D PA
1323 Farnam St Omaha Neb

a prucl ruéíme

VÁC DIfJKLKA maj zkušený

Vdovec 47 roku starý se dvě
ma dltksmi (dva chlapci 57
rokA staří) který má dobře zaříze-

ný obchod v jednom městě vs

Wisconsinu kde oejsou žádní
češi přeje ai touto cestou najít
družku starSÍ pannu ve stáří od

jo do 40 rokO kteráž by si přála
míti dobrou domácnost a jež by si

vzala na starost řádné vychování
dítek jimi byla by dobrou mat
kou Dobré upřímné srdce a ně

jaké vzdělání aby někdy mohla
léž v obchodě vypomoci Žádou- -

Tel Jed Kukni v Oiiiftlia
odb avaiiruvldelriS kaSdoo truhml

í° Jfí Mř'"l'"t" J'"i' M k tiilemnlk
Klblřr iaiJWIill„„ tótnk

Hur liJ Jh Koliíny
Tábor Kolumbus é dli W OW

WKSU rviťtiíď fotři

kort J J Kolai viilirní Ilrár ji nKi7ář'

ttvotioda Jan Miiotk á Kunti Kuuei
'

Tábor Mirak é 4771 MWA

'ltl'Vi'yt P'"l'i"!-- f kaMou prvou av iitíaíc T hirllT

kovnltráí Jo 'aHí„k ufka vn- -

8bor Hvězda Své loly e HH Jto
'tdbřváréafrhřio

bod odp v rlnriíi:ř!!J'- -
Sonkallim So lltli str SětnlM níit7
Í?ople!!n Av

U'"UoU" Vl""- ""ťaV iolO

Tábor Myrta Čís 028 R H iu '

Hlín" 'íf?'1"1''-Velsohovk- átlnISIS Wllní™ "SW™

Hrubí vnkovnt Táí Mr íaíLÍIái

vxalouill prorokyní bo'''''V

Celkem Iji-o- o

to Frank Vocásek (opomenu-

to v tisku minule částka

byla zahrnuta v přijmu
J 1000

'

tktnní pMJemi

Dle minulého oznámení 175398
Dary nové 12600

Pčjčky další 5100
Náhrada od řádu Hvězda

Svobody £45 ZČBJ a

T J Sokol So Omaha
za tisk 456

Čiitý výtěžek Z Uaziru 114288

Celkem na hotovosti I207842

li Horáček pokl výboru

hostinský 13ti

Home Furnlture Co

505 lev 24 ul " South Omaze

mi oa skladě hojný výběr nábyt
ku kobtrco kamen a pod Zboží

Nabídnuti k sňatku

Dáma ve stáří 40 roků hledá
následkem nedoHtatku známosti
louto cestou řádného a poctivého
manžela nejraději řemeslníka aotb
obchodníka ve věku od 45 do 50
roka Jest bezdětná dobrá ku
chařka a hospodyně a nejvřelejším
přáním jejím jest aby zařídili si
mohla spokojenou domácnost

jenom opravdové nabídk pod ši-

frou Fao přijímá z ochoty adm
"Pokroku Západu" OmahaNeb

loitS

Dejte al uéinit u nás rozpoře t na práce
S materiál spadající do naivito oboru

ADRESÁŘ

ESKÝCH_SPOLKIJ

OMAHA
RáV ViUvkf i 1 ZCRJ

(Mlfviv M silnili schtui katdou Ctvrtoa
amltll v m'mu-- olli orip v tlnl u Dnhrov-ith- o

aa l a Wllllamnl l'feil KrMipr
u) Int HilKr I4W Ho 4St SCstJan Svubo-4- s

IUO Wllílsrtisul ptikl Ant Ittrf+U
Uze Jan Kus í 6 Kjtlřá fjthla

odhíí srhtzs druhf a'tvrtý Čtvrtek
malcl v S bodln vater v polkov rnimnotl
v Snkolnvnt Velfel Knrlf Rud Ilsvslks
f Mi Sil fS mr K U 1 Krad ttláius
lw Hii H Sr„ Václav řHbil M of r
810 lllckurrHt

Podp Sokol Trii i 1

xlbfvt twé dvskrtt míiifn katdou
I andlll s I ixindílt v míiíi-- l v lni MntriA

cny Jenom opravdové nabídky

prodává se za hotové nebo ua vý-

hodné splátky Výborné zboží

vzorná obsluha 34—
—- Dříví vápno cement plast

itd výhodně koupíte 11 Crosby

ať zaslány jsou na Fokrok Zá

padu" Umsha Neb ejk3 '

Woodse která odnesena byla ně-

kolik set stop rozmetena oa tří-

sky residence pak ssma postave
oá před rokem nákladem #2500

posunuta v základech o několik

palců Katolický kostel který byl

dostaven minulé jaro nákladem

f 12000 utrpěl škody přes 1000
Zoačaých Škod pak natropeno
zvláště na stohách obilních a se-

nových jež jsou t větší části po

polích rozházeny Z krajanů vět-

ších škod utrpěli Anton Hambek

jemuž posunuta a bezmála rozbo-

řena stáj a obilní stohy a seno

rozmeteny a Vác Jsmbor jemuž
oduešeoa a překocena sýpka a

působena Škoda na stohách a

seně

— Zakládá se zde uhelná a

společnost jejíž podni

tely jsou Fred J- - Sedláček ze

Spencer a Dr Ira John Sedláček

Chas Sedláček a Kašpare Lynch
Uhlí se bude dolovat oa zakoupe

Kopiatz-Case- y Co Mají téi velké

výběr všech druha uhlí Zkustý '£10 tu NeHwMjt nikdy "Ure-- x'

Oř rté' fciilf anbfxn Jako poa budete spokojeni 1 váhou i do

Kdo trpí bolestí v kříži má

mnohdy takový pocit jakoby mu

měla páteř prasksouti Kdo však

v Dejkratšf době chce se opět cítiti

silným měl by ihned užívati St

Jakoba Oel hojí rychle jistě
ar

brotou zboží Úřadovna jest oa
n kolik týáoft b

N ulici mezí 24 a 25 v Joboro
nově pozemkové úřadovně 6—

0kpn{ vhftM nrfhvá I nnH&H w ltnHw BU}rujiav m -
tWtiě ftlté vjrpltlováiné ho

piiivimscnDKft i niii v aunna s civrtletn]- 'sssssaasw' uinay stsr j 7 nrw erhoj ne i

zásobený li
ttwna s srpnu r twwj iina tnmnoru

mttBf(lnd Ifr Svottk Anuin Novák'Oftjl jwri tvou unnu pfi ci fnwiiH m

)ott W'lnJí oei (#a allrm pnivé iMďgo isth Ht fřiaik JtHwř Kainar 'Ma

— Velké přízni krajana našich

těší se zajisté zkušený lékař

Ur 11 J Abcrly
oa rohu 24 a L ulici na druhém

Doscbodf V každém případu ma

tajemnic Anna Dílek IzM l í(_Ví
nic Anna Hvaf is IS4S JlS H ul Vtiudnto

ftl'H Kn aJixKifk kalSíetui v bor Tony Tlařek a Marl Vltei

SOT7TXI 22£J±XZA
'

lauul i)oklduík VJ Kanci Ultfto IS Btr
vfnor najntkn na S rníj hímnn Koknaek!
najdeš ruk Ant Bitek prapureCoík Aloi
Ralpar rfp pr 1 Oondar ntfelnik álmoo
KokDMk vp nit Ant Vafák iNlnatel Jaa

revlaornt vtfbor Jut Nl#itilnli #

inveit ntnuri nniri swi mm mifnn
kvoatnA ryti pro pány Hb démy J lup-

li to plmjkin plnft drhokfitT
i _ i? _ ar ain

tete se nsB spolehnout Zvláštní Mprani iáriku ťrohlídkt Kitirma pf1
JiH ťlťha Há Palmové Dřevo í 7 Krsh Ořevařeknplsuaim &iruKiniim prHiij inu

kf fiOdVruitký l4rirnfMn iirtfdytnl
kul_b-- l llwloll lít á lladná

na moji farmu o 160 akrech dobrého

pozemku Hena dout pant vy téí břit-
cí voda celý rok tak ie není tfebal na-

pájet dobytek hovězí ani prasata Far-
mu pronajmu na 5 roků po pfípadě ae
vilm nářadím potahy a 8 kravami
Není třeba mnoho penéz a nio?no tudíž
a malým kapitálem opatřit si dobrou
budoucnont Farma rzdálena Jest 6
mil od mřnta Wentod Dne 1 března
e ryatíhuji Kdo by mínil farmu

se přihlásí u Jos Kastla
WestonNcb Ostatní se vysvřtlí lfí-iin- a

Jest dlouhá nemoc mojí íeny By-

dlím zde 35 roků Přihláška potrvá
mésíc
IUiJ io Kastl Weston Neb

Htwr Boleslava i 60 JČDpozornost věnuje ženám pfi poro-

du V úřadovně k nalezeni od

vlwtnl

vrt xlTivxsit
13 sev 20 ol South Omibt

Kr]ná Jll tou milovníci dobrého

pokoufml a cbtíjlll al ikutef pí porhut
Dat n ifltf nfim doutníku necb( Jen te

pu)f po Iíitnerovtcb kteří t jsou k do
táni Uail t v knidém obchodf 1'rodi
t Ul fýboTBf doutnlkovf tihik do

dýmky lifkrf Ubák a tibec mi
svfij sAsotMiý vilm iboílm jet

uanjv v sfitftu kaMS Hnb pondělí v
a?cl v nltnoatl p Lajtnera aiu a U ul

ném pozemku v Sev Dakotě při
řece Mifsouri severozápadně od

Bismark tak brzy jak potřebný
odhviarlitao ksidnn drnhoo v mMrl

8- -9 bodin ráno od 1— 3 hodin

oio a od 7—8 bod večer číslo

v Karodnl tmi o b bod odp Vjtloullls
pfedMtdka Aana K r)'t přwtwlka Vinet Čer-
mák ItUSo I Ht námtk Ad loni Kment

"J?'"'"'ří~""! VoeaaaktajI n st Maric Vooiáka pokladničitkapitál bude upsán a dovážet se

bude po fece doSú po vorech tak

koti diiii) idurtJiA pktif prima iaAime
biKlínky poltou r'Ntrofttié xlnrm— jftdny
hoďHkft fcoup t H nh pnxlate li ftetterjF
Fiíta chcei-i- l muk Bebdámuké
ATLA1 JEWEIRV CO 46Í Mtr- pollUt

liMk ChUMo kuic(r obiabuji
cíftriinrrh bodvnek kknoift nánténn b
bíMlIn puaWk rvvolTrft noiihkébo sbc'í
kuřaV!k#ÍHl Ostflflí l(TlÍIlřOj4 bicjfcift Hd
ia4io) po otxiriDi C v sWikicH ir

tatamnloe FrantKks ř'pek lSIt Maliba St
— — r
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