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Elegantní zařízený hostinec

vlastní zde pp Václav a joseí
Švandové kteří velmi ochotní
každého obslouží Na čepu maji

vždy čerstvé pivo které jde hojně
na odbyt Na skladě mají hojnost
těch oejlepšfch kořalek vín a vý

tečných doutníků Krajané měli

by paniatovati že nikde lépe ob

slouženi nebudou V hostinci

pp Švandů setkal jsem se ku své

mu potěšení 1 dávným příteleir
naším p F W Havlíčkem ze

Seattle Wash který ku tvému

zotavení do OkUhomy zavítal a

zde bv milým hostem u rodiny p

Jos Švandy
Dozajista velice povděčni jsou

krajané tomu že zde mají vý-

tečného českého lékaře a tice jest

to p V Kuchař vytoce nadaný
muž který t vyznsmenáním vy

studoval lékařské učeliŠtě v Praze

a pak ifltě ve velkých městech

Uložení peněz
v jižních pozemcích
Tukoví4 uloftcnl peníz ( apekula-llvn- l

Jlb Duní novou f illichoilnl
a clopruvnl proutřeilky junu pHmřřen a

ripJlupM I'ii'lnebf t mírné a přízniví
Vzdor tímto e Jínym přednostem Ji?nl
[lozi-mk- te proilíiv]l za ceny daleko
pod Jinb renu skuKnou a při nynřjMeli
cenách pflniiAoJI velkí zliik z nloJcriJxb
rnf 7 O řsdu oW Jnlkft ř 1 J 10 vřet-
ni1 Je? oldrífte zdarma lýkalfclch a

výhod pozemků v Kenlurký Západním
Tcnnemee Miiiiilppl aLoublsnfs Jeti
clrh na aneb lil líe lillnoin Central drOhy
pro bledajld domovy a pro ty Jíí chtřjl
vhodné uloílll penle dopito tl

W 11 BRILL
lS Karniim f)t Pm Anr

Oiouhit NbI) IIIimoU Oestral H K

ft t t MaMtiTAinrrrt Mine
ll fS (I „wMi!

f Ht"l t 1' k h nw im

llmlii lín NnMi ) T' fMi
l'fik Vl ktHwli I'klatli 1mM
'!

f II Udk v ftnrar ttt
MlnnriHiU

t lt IihIMmI nn f
nlIlHir I'(lw JakuU hnuk Kkinl
ri Ma lienr Mmn iUi i k

irtixln a Van Kra
? III r M 1'anl Mina

wl(-- f ) kMii: I aiMť)
'flnl V4'iiv Knittour l tMmnb K 4

l'Wuwriiiiii „

r'a iw rimnt tt llantal
Kan-- I lUfllork ttwrky I IV

VlnHfaMlla Mina

ortlif í whkt knM niulf II mfiíe f
iHlř l wrniir "f WahlH(Uin a l)lr1'totlMMl l'ir Hiraka mliv'l M

llri t]mBlk Au Manili HI- I- mt
Koum íiilk Jim hpfi 'S - Hlr South
peklaiinlk Jan Hilák mi Tborntun Av

t T v Xeré Praie Mina

odlifíné arhtid baMoii 4 ndll v Bilrll'tlw Ani T Huilín U) Ani ř Vrlll
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Komenký t TI T llayward
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odbfTitvt aehSM Ine4llv aMel ffd
I Kuifur mlatoptaiti Vojt Pamink Ul
3mM Mlrk Glnnrlll Mlnn Dělník
Vr Prantuer imklad Václav SfoUl Uaklana
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Karel Tolik í VII v Sorá iřřlwiil
Min nesuta

wlhfá r4 arh&M kaídoo 4 nedl iníild
plwlwida Jn Kinln MmiiKiini ry tifnn

Jun flllpek Onjle Mini lalror
nik Vi- - rdi Ihylf Mlnn Hutník Jun 1'iiln

Diiyl" Mlnn uoklad Jaa Nmka Dorle-lln- n

dfWrntk Jun Klln urívodřl Jim
Halata vnitrní atrát Ant Velltwk venkovní
rá Jo ť Kllipek diet vriir Jun Edl

Vt Staaka Jan Klllpek

Č VIII Kornout Owatonna Mlnn

odbvá ive KhSie katdoa S nedli) v milici v

Indna hodinu dpol valní 6 H P t pfodaeda
Vt l)ii-- mlatopreda Vr Ilurel tajemník
lopnl1 Marek BIV N Klem SI ofetnlk Vt
Pe:břk pokladník Víe Merdllfka al ort
vodfl l)nrn Moravw vnltfnl nrU Kainar

venkovní nrUlnttit 11 Vavřín

HMil k i IX v Ilne Cltr Xlneesuta
wlbjvá av4 rhae kaMoa drukoa ndll v
mHirA Hfwlwwia Jan nUn hl mlaliinMaeda
Turné Hitu tajem Jim HnrUil I' O lln t
toronn Mlnn atn!k Jan Hejda Plna (Jity
Mino pokladJan íambavr Mne (Jity Mlnn

(' X íe hoxlovan v Cllrla Mlnn

ťfedaeda Ant iuťt-- mlatrdeJa Bed

KoIk tajemník Karel Htlbnvefl sfetnlk
M pokladník Vaela U Plovbard
Odbyvátvéai bfmiíifubou rmtlíil v níalťl
ťwlile ť XI v Ho Omaha Neb

OdhfviaehtM kaíd rtrubí étvrtek v oiM-e- l

omni hixlln velnr v ainl Y i lltn ra ' i
ndajan Kubtt tajemník a 'tnlk Adolf
7ntnl4k m Norlb mi ul bokl i t

II tt
Číkle XII ( hrndlin r Itaclne Wl

odbímvá KibÍM katdoo tleti Kbotu f
elfl v I hodin vefer Ptwliwla Kar í talavuk
IWI4 Nbniri atf miaUipfede Jn
IW N at-t- aiifet J tUvlina
173 N a at pklaiulk Vá Janota
IflIS Albert St

(Mu XIII ďnkf Ler v Hcaforth líed
wuod (' Mlnn

odbf ví acbřiie kaMon drqbou nedřll v nim
pfedaeda Karel Koutek nibtopreda Arjeterbua tajemulk Jaroalav Kovanda 4řll
fr Jarot fiokladnfk Jan ávne

Čísle XIV Larflmír KlaVrl

v Ha ii re i

odbřvéaehíie katdoa druhou nedíli v míalel
l'tndela AllM-r- t Kn'% Jm Houkup mláto-píwi- a

tajemník Var jtamark )o Havel
felmk Jim K mhlili uukleilník

Jan Has i XV Ilonklnu Mlnn
Odbvt ave Uktllf driibf 'Ivtlrt
míIrl v Andurton Hnil Předu Jim Ilrol
nilabiiitiwla Jan wmka laj liedllrb Hrouiad
ko Niiist Hiipkiria Mlnn 4'Mnlk Jan C'er
ven? pnkladnfk t ¥11
Heliraika í XVI v Omaha Seh

0dbjváva'-hf- t la7d první Ster nMo
vaíril pJ W llrwiha l'li-il- J W llroeh
tnjvmnlk a Jakub Marel lUKi Ko IX

Hi„ pokladník Karel Mare4 tt K eut híti
and WllllauK lit

ííale XVIII IlralU Kerero

Iryrod Wls
volili 1 nledii)lel dfadnlkyi nfedneda Tom
Kyaelko iniaf luřwlwda Jan Clller tajemník
irnml řuiiln d'et Jan Kytelke boal Jih
ítlpeki t#r6vnd) Vr Mre Viillfn) atrí Jan
nybrt venkovní nlikt fetr ťetrlik K!h6ia
miMii'í'ni k'jiu druhou nedtU Tmí!l

evropských ve vědí lékařské se

a Ses!

zdokonalil Velkou péci zviaste

věnuje neduhům očním a ušním v

kterémžto oboru jest uznáván za

povolanou autoritu Krajané učí

ní dobře kdyí 1 celou důvěrou v

každém případu nejdříve obrátí te
oa Dra Kuchaře

Zde v každém obchodu možno

vtwital

J W HROCH
1245 Jlžnl 19 nl Omaha

Smtt 1 knull MÁ'Jtfm M a

rolaika a surosty Jana

Stuchay v obci šitmíchách ŠUpla
nunulé dni při polní ptiri na

bodlák a bodla se do nohy Zprvu
bodnutí nedbala protože jl ne

tpůsobilo Žádné bolesti a praco
vala oa poli dále Pojednou však

počal ( noha tilní otékati tak Že

pomocí ostatních lidí pracujících
na poli musila býtí dopravena do-

mů kdcl užito hned po ruce te

nacházejících prostředků Ale bez

výsledně Dva dni po té skonala

nebohá žena otravou krve

Atftsl na iglthh dráhy Ze

Svadova u Ústí nad Lab se ozna-

muje: V pondělí dne 38 záři

k večeru vracel se 54letý truhlál
Fr Beneš ze Svadova domů silnicí

již přetínají koleje dráhy vedouc!

do Velkého Března Protože byl

grafik spuštěn přelezl ho Beneš

aby se na cesií nezdržoval Ne-

šťastnou náhodou spadl při tom a

utrpěv pádem ránu na hlavě zůstal

na zemi právě na kolejích ležeti

bet vědomí KdyŽ to postřehl

výpomocný hlídač Frant Nezbeda

pospíšil si aby Beneše vyrval z

krajního nebezpečí V té chvíli

však přijel rychlostí blesku paro-str- oj

jenž v těch místech projíždí
křivkou kolejí a oba nešťastní mu-

žové oa kolejích stalí se jeho
oběťmi Nezbeda i Beneš ocitli

se pod koly vozu jenž onomu

přejel prsa druhému pak nohy
Ubožáci zůstali ležeti oa trati z

počátku úplní bez pomoci neboť

trvalo to delší dobu nežli sem

přikvapili lidé ze stanice tvádov-sk- é

'Tam totiž toudilo te oa

vážnost příhody z okolnosti že oa

jednom z kot lokomotivy spatřeny

zbytky služební čepíce Tu teprve

vydali te lidé aby pátrali po bliž

Ších podrobnostech neštěstí a pří-

šerný nález na přejezdu tiliice

potvrdil jejich předtuchu Nezbe
ďa i Beneš v žalostném stavu do-

pravení do ústecké nemocníce

kdež Nezbeda brzy oa to zemřel

Jest 37 roků stár a otcem pěti
dětí Beneš jest vdovcem a Ž-

ivitelem rovněž pěti nezaopatře-

ných dětí Stav jeho jest bezna-

dějný Obě nohy byly mu paro-stroje-

od kořene odříznuty

Ptíct se "chytily"

Zánět plic znamená fcbyčejnému

člověku tkoro totéž jako odborní-

ku lékaři: Plíce se chytily jsou

zapáleaý a Jest třeba tpolehlívého
léku aby Žár utlumil Sevtrův
Balsám pro plíce jest takovým
lékem Žádný jiný nedocílil ta-

kového úspěchu Mfrnf zápal

uvolflnje nahromaděný šlem činí

dýchání snazším a přivádí celé

ústrojí do pravidelného stavu

Pan Jan Štěpán z Mt Pleasant
Fa píše:
Ctěný pane:— Severův Balsám

pro plíce jest nejlepší lék na svítí
a vřele jej každému odporučuji"

Pomáhá pří nastuzeníníochrap-lín- í

aenné horečc a chřipce ob-

zvláště bere-l- i nemocný zárovtfl

také Severovy Tabletky proti

vyléčí kašel všeho

druhu zápal trubiček a plic a

odporučuje te při záduše a všech
obtížích dýchacího ústrojí Cena

baltárnu pro plíce 35c a 50c
cena tabletek proti nastuzeninám

35c K dostání v lékárnách a

kdyby náhodou oa tkladí nebylo

piíts pod adresou W F- - Severa
Co Cedar Kapíds Iowa Při

objednávkách které obnáší #(00
a více platíme dopravní výlohy

Ť ftlrný Motfiv le)M tie na řepu
domluviti te naší mateřštinou ne

WeJlepH vina likéry a jemné
doutníky

Hladká vína ffulon od 75c nahoru
boť i v obchodech jinonárodovci

vUstoěoýcb zaměstnáni jsou Češi
Kořalkv ifaloii od (I SO nahoru ia tice p Přibyl tyn p Aug Při- -

Storz liíewmg Co

OMAHA NEB

vyríbí výtečný leMk z firivílto
chmele nejlopiflio ječmenové-

ho šimlu a výhurné vody t vlastni
arzuké studuice

Hvelovnu povést zltkslo
I I olivovi pivo

"Bliia RibbQu"
Jl(pt) tuilnf lo

vynNint!iiné žlutou mnáulU na
ZuliiiilMÍiiké výtřivÉ

Čeiiké Importovaní! kořalky ko I
i rowpfiní mandlovks rosolka T

Ulil uu 9 m iv ji i fjiJtrm w

Vrlut thu lti ptre i li vymkait

avojí pohBtío80tI Vliiil nit

ir Jf fnt uvíuíí pohostili

Jednoho dne jm tél navštívil

Umní Ikolu i'tn Udici byl i
měttnáa obracením sena llyly

jíl dví hodiny odpoledne on

propustil malě láky " fioly
domů S ochotou mne provázel

do Ikoly V jedné místnosti vy

uiovaie učitelka dívky rutnl práci

vo druhé mladý pan učitel vytiío

val chlapce Víe bylo v pěkném

pořádku a velmi čisté Jakmile

jsem vesla vlechny dítky povsta

ly a přivítaly mne S vyučováním

8t předalo a pan učitel mně uka

toval vzorky kresleni a psaní

žáka Nezdržela jsem ae dlouho

oeb jsem cuSila Že vyruSuji Sta-

vila jsem se je Stě v bytu paoa ří

dfcfho a seznámila jsem ie a jeho

chotí Oba chovali se ke mně

velmi laskavě

Život vesnický mne velice zají

irul avSak myslím že jsem mno

ho zaspala Nežli jsme vstali

byla již sestřeoice na trávě pro

krávy Přinesla vždy nůSi tak

naplnžnouže ji ivakr sotva unesl

Tetička měla pět kusů dobytka

uvázaného ve stáji a tomu se trá-

va nosila

Každý den iel obecní pastýř po

vsi a troubením svolával prasata
na pastvu Věru musela jsem se

vždy zasmát když jsem viděla vy-

hublá ta prasata s dlouhými rypá-

ky Říkala jsem jím "šindele'

Jednou otázala jsem se tetičkyjak
asi jest ten jejich "šindel" atarý a

ona mi odpovědělaže "jenom šest

let"l
Potom říkají Češí v Americe že

jest v Čechách lepší maso Nu

ovšem Kdy je v Čechách měli

jednou za měsíc tu jim zajisté
chutnalo V Americe je ale mají

třikrát denně a proto o ně tak ne

etojí V Čechách nemají někdy
maso lni u řezníka Přišli jsme

do jedné vsi a matinka si ttžžova

la že jest unavena Na štěstí

jsme nešli daleko i spatřili jsme

hospoda Nade dveřmi byl nápis:

Hostinský a řnntk

"Potkejte! Tam dostanene ho-vě-

polévku!" pravila jsem k mi
tince

Vešli jsme Já jsem úslužné

hostinské řekla ceno si přejeme

avšak hovězí polévky jsme nedo-

stali Hostinská pravila že maso

nemají že jíž po dva týdny neta-bljel- i

Dala nám tudíž horkého

mléka které bylo výtečné

Na vesnících převládá velká

chudoba to jak v Čechách tak

i na Moravě Šťasten jest ten

kdo tni dosti černého chleba

Mnoho jest však těch kteří ani

toho nemají a muií se tpokojiti a

bramborovou polévkou a při tom

celý den jest jim pracovati

Lidé oa vesnících drží le stále

starodávných zvyků kroje Pra

cujf na svém polí jako dělali jejich

předkové Rodičové moji čaito

sám vypravovali jak to tam ve

staré vlasti vypadalo před 30 lety

Myslela jsem Že od té doby mno

bé změnilo Avšak nalezla

jsem vše tak jak to dříve bývalo

zrovna jak jsem ti to představo-

vala 1 ženy jsem viděla xapřa-žen-

do pluhů
i Za našeho krátkého pobytu v

ickovicleb utvořily jsme ti velký
kroužek přátel S těžkým srdcem

muteíi jsme te t nimi rozloučili

Škoda že jsme je nemohli vzíti t
tebou všechny k nám

Dne ai června jsme přibyli do

Poličky Matinka tam vyhledala

tvoji starou přítelkyni pí Groulí

kovou a kterou se již 30 roků oe

viděla Byli jsme pozváni do

jejího pěkného domu aa kávu a

ztrávili jsme tam příjemoá odpo

ledne Kdyí jsme se loučili vi

novala mi paní Groulíková pěkný

dař a krásnou kytici z Červených

růží ze tvé zahrádky na památku

Všude kam jsem přišla divili

te lidé le umím četky mluvit

ježto jsem v Americe roteoa Jed

oa dívka zůstala dokonce zaraže-

na štítí a kdyi ti mne dobře pro

hládla pravila:

"Já jsem ti myslela le jsou v

Americe jinačí lidé než tady Jest
tam moc Indiánů?"

TTKrneill im íí Íe iíOU U

Jakub Svačina

mnoha lrm ktett tvjlm hli
J Mil jl 1 ďlrkt nr lslmll eku

tuiut Ti" tř kle

rak v poiiřiii ktU# dob íntt
l'ih ti tokň) mol no bylo u
kovj'ih tvrli bpnl na pustých dfivt

prétilth doLlliti Zsiné nikJf

limtc ptičma toho ncvéil Drš I

půJy ije musí lýti vslice úiodiiy
A orní dula daleká kdy i tdcíši

krapoa vyrovná se těm nejlepšint
a ncjbohaiším otadám v Unii

jeito daes jii pozemky tde znač

né výše dostoupily a není řídkým

případem kdy 1O0 akrů bylo pro
dáiio za fóooo
Jaké oblibě těší se p Semcrád

u zdcšlcb rolníků dokazuje nej-

lépe ta okolnost Že nebylo je Ji

ného krajana který by jej byl

vřele nevítal Jemu jedině jsem

povděčen za úspěch jakého jsem
zde docílil Byli to zejména ná-

sledující krajané kteří veskrze

vlastní vzoroé zařízené farmy:
Ani Petřík Frank Hubka Ant

Rajmaa Jos Frieauf Jos Pro-

cházka Jan Procházka st- - Frank
Sládek Ant Pyšný Frank Jindra
a Jos Smetana Pan Smetana

dlouholetý příznivec P Z mile

nás uvítal na své farmě Bydlíval
dříve v Omeze a zvéděv Že jt m

též Omažan ochotně nabídl mi

své pohostinství Jelikož druhý
den ve středu v Medford produ
kovatí se měl cirkus mnoho far

merů použilo té příležitosti a jeli
do města Také p Smetana byl

připraven jeti do Medford a proto

jsem byl tomu velice povděčen

když mne vybídl abych jel t nim

Rovněž paní Smetanová vlídně

noe uvítala Jako večeře tak i

snídaně znamenitě nám chutnala

a nebylo diva neboť pí Smetano-

vá umění kuchařskému jak náleží

rozumí Srdečné díky nechť příjme
ct rodina Smetanova

Slušný počet vůkolního obyva
telstva sjel se do měitaaby shlédl

pestrý průvod kterýž majitelé
cirkusu po hlavní ulicí uspořádali
Přičíněním p Smetany bylo mí

velkým potěšením sezuámiti te

ještě i několika krajany a tíce pp

Janem Skalníkem a Frank Kořá

oem nanejvýš uvědomělými far-mer- y

Medford čítá asi 1300 obyvate-

lů a neustále vzrůstá Obchodní

ruch jest de velice čilý Však z

Čechů jsou zde usazeny snad jen
dví ro?Íoy Pan J G Souček

náš jednatel vlastní moderně za-

řízenou kovárnu Ježto jest pra-

vým mistrem u svém povolání
k velké spokojenosti ob-

čanů velmi zručně všecky práce v

obor ten spadající Těší se velké

přízni všeho obyvatelstva jež má

v něho takovou důvěru že ho

zvolilo za člena do městské rady
Také pao Souček nechť přijme
srdečné diky za přátelské poho-

štění

Pan J O Pyšný mladý íntellí

Ketituí kujao vlastní zdo bohatě

zařízený závod pohrobnický
Paní Lízzíe Schwartzovi řídí

zde úspěšně hotel Krajané jí

do Medford za jakoukoli záležito

stí ravltajf najdou v hotelu paní
Schwartzovi vždy 'čisté pokoje a

oUJiil chutnou stravu

Druhý den ve čtvrtek ráno

vsedl jsem opětní na vlak dráhy
Kock-Islandsk- chtěje dostati te
do Klogniher Dráha Kock-Itlandik- á

razí si cestu pěknou

krajinou a jco místy mírni pahor
kovítá krajina brání širšímu roz-

hledu po otevřené krajíci Na

nedozírných rovinách možno zfiti

krásné farmy obklopené zahrada

mi a jiným stromovím Čím dále

na jih tím více uzříte v těchto

končinách tak vzácného zde stro-

moví Kolem 11 hod dopoledne
vlak stanul aa nádraží v King
físher městě čítajícím necelých

3000 obyvatelů Však neustále

vzrůstá é se zvelebuje Než mimo

p Geo Nováka pokladníka oa

První Národní Baoce nenf zde

snad jiného krajana usazeného

Přičiněním p- - Nováka seznámil

jsem te 1 p Vine TotůSkem kte

rý po dlouhá léta jíž zdární ob

dělává farmo asi 5 mil jíhový
chodoi oJ místa vzdálenou Zvě

děv pan Totfilek že jsem zde ci-

zincem ochotně mne vyzval

abych jel a ním oa jeho farmu a

Ze tyo jeho Emil te mnou poje-

de po krajině Vděční přijal jsem

tedy přátelské pozváni a odejel

jsem 1 p Totúškem oa jeho farmu

kdei jsem byt velice vlídní uvítán

ctihodnou manželkou p Totůška

která jen tím nejlepšímco dobře za-

řízená farma dáti můlemoe ochot-

ní pohostila V pátek ráno vydal

jsem te te synem pTotůška na ob

jížďku krajinou kdyí vlak jsem

spozoroval £ téměř každý rolník

jest pilně zaměstnán v poli opu-

stil jsem od původního tvého plá

vlattnf

ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ

krocerni obchod

la a p Santío

Jeden téměř z největších závo-

dů průmyslových vlastněný vý

hradně krajany zdárně řídí spo

lečnostfestávs)ící vesměs ze vzdě

laných a obchodně vynikajících
rodáků a sice jan F Kroutil Fř
L Kroutil Ant Dobrý a Jindřich

Fišer Kraj iné tito vlastní totiž

krásný mlýn o sedmi složeních

Výrobky jejích těší te velké ob

libě nejen zde v Americe ale i do

cizozemska vyvážejí měsíčně až

pět železničních kar výtečných

tvých výrobků Jakkoli melou

den ke dni přet 300 tudů mouky

přece jen 1 tíží mohou vyhověli

četným objednávkám Stroje že-

nou mlýn nepřetržitě ve dne v

v noci celý týden a jen v ne-dí-

zastavují stroje aby po

nutných opravách zase plnou pa-

rou následující týden v mletí po-

kračovali Velmi povděčen jsem

byl pozvání p Fř Kroutila Po-

zval mne totiž do krásně zařízené

své domácnosti kdež dostalo te

ví 1209 Jl Bilte

V nlwhmIIS timto nlrni-t- ínlní
r(Mř vtoM li( iřWerBíhí Zďiíi
J ftfril vé a nrvé jHkontl Mira dobr
nt u u'lnf )! v tvrkti BKkoukati
Il n')r Iop MHrní U NnfMine Jl'J
Jednou a p"lrubé jtljlt4 tana

SEÍEEO-ilEC- ií LLOYD

l'íil ilní 'lKinl
lripliunl doprferk

z Baltimore do Břemen
pHrao po noyfnh ífouřutKíil
Kiifivíjicli imrntirli od 1SÁIU do

Cawiel Klicln Kwln Ben-iiot- fr

Frankfurt Itrinib-uliur- a

( IHwkar

II kalota z Ealtiiore fla Brcmca

1 H49 SO nahoru
TfUi pitmlkr nikjl poitM jMtrui tMdu liajut-n- f

jel vtnitlonii Jmu Jako 11 KuJiiIh

Vfl _)inorná prnikf Jon rrhmdnt
nov4 vftmřn %nittnué n ttt]uiié tnUioy

Imjulni n hilé KuiUlrkUé imvi
řokoj rfo S prtmUirť lt

IMIII tjrirj iKXliniJI fflierílnl Jlwlnutelil

A MCflITM ACIIPlt A f!
h HMHfi (r Ht Illllíiir M(l

II €JléA11h:tiVM A €Ht„
W linarlxírn it Clilmzo III

BDbO JJl(:tl Jpi ] 1 Mílii

ěivrYirrrtrrtrnrrrTrtTrHř

llriiillii Jliiiilrr

čeští řezníci

Josef Kavan
II

pozemkový -

Ol! i pojišťující jednatel
Již 10 ullťc

Prodávi lolr v OmaM i v Sn tímua biu

mí nanejvýše vlf loého a přátel
tkého uvítání a pohoštěni Nechr

o Frank Kroutil i jeho ctěná - MASNÍ K iily ai4 fmnuf v yililii) óuiafiy i va
tiu 4 uoJKlíni opatři v in a if'h nejlpileh

tlioť přijmou mé srdečná díky arem pn rent-- B TS lat i aa
vvbotovnvlnliu alntrakta

Obraťte te a důvěrou a něho a

bude vám spravedlivě potl úženo

Za přispění p Jiřího Kouby
nalíeho jednatele bylo mi velkým

v í 1733 Jll 13 ul MU Citr

OMAHA NEB

Maji v zásobé vidy nejlepií
výbír teratvdho masa víf ho druhu

jakož i domácích výborných uze-

nářských výrobků Zkuste je a

stanete te jisté jejich záktzoíky

potěšením teznámiti te t některý
mi kra aov kteří rovněž jako jin

st již strao m'ita vlastni krtjtnf

IJrntjM ICiinclovó
ílsh ií44ilnl 13 ul

Hejvětlí titiihj 01111 vlebo druhu

azenek salámů iuoek a vůbec vlebo co

obor tento spl
Ceny Itvnžjíí než kdekoliv Jinde

Jediný Českým
Q

žávod ofovnlcJiý strojalckj
t zámeínlcký v Omaze

de vlastní zde vzorní zařízené

farmy Via Kouba jest mužem

r!ssi&!„

LEO BAROCHe4aAááaááááááAAAá
5 P 31 Svačina

velmi svědomitým a přímou tvou

povahou získal sobě neobmezDé

důvěry a úcty každého 1 kým do

styku přišel Tak ipřátelíl jsem
se t následujícími krajany: Pp
Janem BřezíoouJanem Nešporem
Fr Broncem Tom Broocem

Fr Koedlem Aug Přibylem
lna Minnuířrn F Bslnerem

víMini
oa aao lutři Mtrt

Teletoa Wl
ZavidAnl vodv plynu a kanalliare nroVZORNÉ A HOJNĚ

ZÁSOBENÝ

KlegMln& rařízea

UllIOVý I lOHtilMifi
vlamnl

Frank Semerád
na rohu 16 a Wílliam ul

ftlný Metífif leJilk stfla n řepu
Pravé irbVi t prarovarenbo pi-

vovaru x 1'lsn ifuJui Korbelová vlna
kořalky ty nejlepii doutníky Teplf
íákmek poeeíf den V torna obsluha
TKL řl FUANKBKMEKAD

vidi levn a ilobře iirtif
HUtaí Mnatlatri pra jedloi esrédfo

Bé ('levefaadkk plval Pi"pfgrocerni obchod
V t 1242 Jlínl ul

Janem Divišem Ktrlem černým

utnu? iw jfiniiB ut?jTajrtrifn
Frank Bláhou Fr J Pazourkem
a Karlem Rubešem Zvláště pak Dr C Rosewater

ČESKÝ LÉKAŘ

OfjiriHiMM Hta jiavstr t ms wirriifi

chvatnou zmínku musím učiniti o

♦fTVfff ffyt?t???f???tff ff úřadovna: "Bee Bnlldlnf"

5 ! iiaopoi
Cradnlaodlnyi IMIdoS l j7

fWHudotf
V nadlll od IS do is dopul

TeU r éfelerae Í04-- Tel f bta tl7
BydH-f- tla S4IT Joaea allee

7v14Hal pexnraoat v4auje ae tenaktai amnorem a reakojltatvl

Železniční pozemky na prodej
V teverofm Wiícoutiou Chica-

go St Paul Minneapolit & Oma-

ha dráha má na prodej pří-
-

nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních at 400000 akrů vybra-

ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krátných fekách a

jezerech v niebi jest hojnost ryb
a jeí poskytují nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po většině jsou ztles-nín-y

půda jest úrodnou a tnadno

zpracovatelnou Chicago Mílwau-ke- e

St Paul Minneapolia
Dulutb Superior Aahland a četní

jiná protpívajícf mítta oa dráze

C St ? M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trbř pro

plodiny farmertké
O bližší podrobnosti pište na

Gte W Btíl
towifcgrf koatwf Badaná W

G McRte
Itpro A 8 P 4 SI PglJ Mloa

Poloviční ceny
PO

VABASH DRAZE

ST LOUIS a zpit ttu50 líst-

ky na prodej od 4 do 9 října

Vyjíždí Omahy v 5:55 večer

přijíždí do St Louisů v 7:00 ráno
ďeoni Jediná dráha projíždějící
světovou výstavou

Biižlí podrobnou! tdělí vám v

mítttké úřadovně 1601 Farnam

p Jot Semerádovi dávném od-

běrateli a příznivci listu na-šeh-

Kdyí p Semerád te
že jsem t Omaby ihned

jal te mna vyptávali na poměry

panující v Omaze Máť v Omaze

dva tyny kteří u veřejnosti tamní

požlvajf té oejlepšf pověsti ne-

boť jsou to mladí intelligentní
muži a proto také v obchodu zdár-

ní prospívají Frank Semerád

vlastni v Omaze jeden z nejlep-šíc- h

uniových hostinců tvott ryzí

přímou povahou získal tobě velké

obliby a není tudíž divu íe ob-

chod jebo neustále zkvéti Karel

Semerád jest číšníkem v hostinci

tvého bratra Franka a jsa mužem

nanejvýš přívětivým nemálo k

velkému úspěchu avébo bratra

i&nobcnf MASNÍ KRÁM

to května

DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NORTH-WESTER- N DRÁHA

Ranní Norlolk-Booett- eel

osobní vlak zruten
oa NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul

a přijíždí a odjíždí z

UNION NÁDRAŽÍ

VyjížJÍ denní v 7:15 ráno a

přijíždí v 10:34 dop řiní
úzká tpojenl v Noríolku a

NOVÝM DENNÍM VLAKEM

do Long Pina

a míst před ním letících
krom! oedčle

Městské úřadovny 14011403
Farnam ulice

viamnl

náa lidé jako Čechách dobři

Cechové a pramálo Iodiaon
Ookoníenf

Josef Nejopinský
1401 jižní 16 ulice

Velko-- 1 maloohíbod feratvm tiie-nf-m

i Bakládanfm maaem výtefafm
íhotlm azeniřakm a vbbec vilm co do
oboru tobo pfiaáleži
Obtednivkjr roofno oílaltl I telefoaeas

a tyto řádní rybla te vvřlwli

St- - aneb pítemné dotazy zodpoví
Nyní jest čas aby byla okna v

soci zavřeni oectceme-l- i ti při-vod-

nettral(ické bolesti Stůjte
na atráfi a používejte St Jakobi
Oel zahřívá mírni a rychlá hojí

HARRY E MOORES

Genl Agt Pass Dept( Omaha


