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Pufáde bylo tehráno na n mámy li'iiiiiiliý na au a (} til

o lrjel včer ráno a celou rodinou
čistotu ulic Minulý týlii ale

FAUST riW PIVO V TRHU
Čepuje ioviální n AU hostinský

I0I111 iMlrfíT!k v rSYiroilní piini
lOrhutnf rákiisek 11 Johna nikdy iioush Kromě výtečným st loulikým msl-vsse- m

nlwloiitf vf Ut vťtiornýml vlny h likéry jenjnjřml doululky
NsvHlvm rj iMilniliit lnin nifiiela

n návliěvu svých přátel do Spen ir'„7K"i i'-
-

"ii přihnali přes přt a"t ovcí a ly cer Itnyd Co Neh kdu hodlá
uiico nálrlilě vyčittily neb n tde

xdržeii se ai lýlen Při tě pilnakolik dnQ pánli a ovce sežraly i K VÁNOCŮM!Ifžitotití navštíví též Rosebud
reservaci v Jižní Dakotě Přejeme

ty slunečnice v nichž ae měl od

bývat "picnic"

Minulý Ivdoo v pálek naléaal

iťknlik mUlýiii lidí riJ

11'íuiií i't]iiiu tmu H tu
sí jím laké pudsiilo

— VeUé plímii kraisnů našich

if M k (ajinlé (kulený Id h af

Ur II 4 Alirrly
na rohu 14 a I ulici ns druhém

poschodí V kaidťui plíps-li- mů

h'to se nsň spolehnout V rtřs

dovili k iialuzerií od S - 9 hudín

ráno od 1 — 1 hodin odp a od

7- -H hod večer Číslo lekíonu
1363 50x1ti

— ChlapciTangemanovi učinili

minulý pálek odpoledne přlfcf rn'

objev Kráčejíce po 13 ulici

spatřili mezi R a S ul bbže cesty
ve vysoké trávě bedničku V na

děi že bude bednička dobrá oa

zátop dolili si pro ni avšak když

jí otevřeli strnuli leknutím V

bedničce spatřili mrtvolu nemluv-

něte Jež nalézala se již v pokročí-lé-

stavu hniloby O nálezu tom

itvědoměna byla policie a policejní
'láčelnlk Briggs odevzdal bednu i

mrtvolou dítka pohrobníku Brcw-trov- i

Policie zahájila pátrání po

Janovi i cl jnho rodině by se tam wrf ímkw t syeWBHaaxng sxragiggaawksy i
dobře bavili

se pan M Rezaí v Umaže kde HOTEL PRAGITE ČESKÝ HOSTINEC

u mésta Praby

— KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete ai přáti
prohlcMnoiiti zdejSÍ Jatky obraťte
ae na starého hostinského

VÁCLAVA DIBKLKl!
v Č 3701 Q úl

na rohu 13 a William ul Omaha
Čisti! a pohodlné rsříend pokoje pro restující jRkož I výborná česká

slriiva a vaorná obsluha V hostinci obdržíte vtocný STORZOv LEŽÁK
licjlepíil druhy vln h lIMrU a noJJomneJSÍ doutníky

Kin(í tavil! ta II do OmHby návStcvou ubytujte se v hotelu Praha a
uSijlíIte nejenom ponřz ale tbuvltc se I všelikých n snází 8
Tel 11N24 O příteli krsland íKdá VINťKSC J IlOllllOrsKÝ

nakoupil nové zásoby pro svňj
roztáhlý obchod Jak je vidět

obchod pana Kezato den od dne

tkvétá
# Pan Frank Přibyl který byl

zaměstnán v obchodě Nye Schnei-

der & Fowlcr Co byl přesazen
do Dwight kde se stal řiditelem

obchodu Na jeho místo zde na-

stoupil pan Joieí Koutoík

V sobotu vrátila ae do kruhu

na západ konci mostu kde ae vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzorněji
VAC Dl BĚLKA maj zkuSený

K ilmiiiflv "hTANDA Hlt" trnut-ftn-
t

I Inect iii'liiili'li řn ji li

Joilllrhovyili
$2400

J sn 3 tuely lilidelinlch I

Ziieviiy'ch rckofilft
$2UOO

KiILmifív "IIOM K" fonnKrsf a 1

llleet fekorilft

$moo
Tnnlýž s B Hieiy reknnlů a pří

sImIi-ii- i nsdM ni

$
1 tiieetreskydl Jfiilllrkoveb
rekordů II 00

S tucty řnskýeb Jiidllekovyeli
rekonlfl 9 00

8 tuely řeskíi-- Jedličkových
rekordíi 13 00

li tiietů Aeskýeh ledliekovýeh
rekordů Í0 00

S (ilíi b tKllřovrh
pni niluvfrl utnijn VlCIdr S

Columbií UlM (it v pnul Muuiro
vt v t Kliiixiit llr?lk Himiivé
MitriiitriilMi lilvHnlu v l'riiM n D

lirKill llurlumnovil piaíill liiiino

riii $4 00

Srimr fwltfrh rpkurriA nimlliijl m
nu p f l ánl Vlrí il r4 v k v

m lliricd ihLUiU II ifiMMHi (ifioney
OMlnr) 4ii)iD ulijiiunávkou

Hudební flástrnjt s íirtt hudebniny
o sklidí

"WWffafaijajaiiBKřmsTj
KlUttaMhsCalmhostinský tatí

— J J MALÝ na 34 a y ul
své rodiny pí Jos liarcalová kte

krkavčí matcemá na skladě vždy výtečné d jih
— V aobotu v 8:30 hod večerniky a tabák vHelio druhu čerstvé

pečivo ty nejlepsí rukroviaky

rá byla poslední čas v Omaze

operována

Pan Josef Votava koupil 160 spozorován byl oheřl ve stáji R

xjmu xjiiiii umu
Tvrdá I mřkkí uhlí víeho druhu dostanete
u starého vašeho známého

I LEVIHO v č 715 jižní 13 ulice
Uhlí mfizete sl obndnatl I telefonicky ě tel 1918 Kdo bude po-

třebovali iť lf tvrdě ufinf dobře když si Je objedná hned než cena
Jeho vntoiipne Zavýbornou Jskost a spravedlivou váhu se ručí

F Greena nalézající se v zsduovoce ikolní a pasef potřiby
dennf noviny a rfizné zábavní

knihy ku čtení Vykonává též

pluky dnem i noci do Mandlur-k-

neboť vrdor lomu In v

posle lul dJlifl )! nrbcípuil války

ř tik silné přece tii malá nilioU
mole vésti k srážce Ministerstvo

vojenství mohilisovalo dva ar
mádnl sbory ly budou poslány
na Sitiíf aby byly co nrlUle
možnému díji&ii vílky Tylo dva
armádo! sbory cltal 100000 mu-

lo nrpoííio v to velký potel
kozáko 1'řod týdnem posládo
bylo ( evropakýcli mUt v Hušku

na daleký Východ množství mate
riálu pro polol nemocnice jméno
viti látek oa obvazy léku a ro
hojicakých nástrojů DAstojníkům
v záloze nesou vydávány pasy do

ciziny Ministerstvo války poža-dii)- e

zvláStní povolení ani tio-00000- 0

na válečné přípravy oa

dalekém Východě
Dvě válečné lodi jsou na cestě

do Port Arthuru a aŽ přibudou oa

avé místo bude ruské loďstvo sil

néjfií než japonské
Ruské váltčné loďstvo vrátilo

ae do Fort Arthuru Čítá 90 lodi
od nejlepšlch obroěnco do torpé-

dových lodic a úkol jeho jest: od-

razili útok nepřátelský na Port

Arthur kdyby vypukla válka ne-

boť tolik ae dá a jistotou očekáva-

li ie by se Japonci hledíli nejdřf-vt- f

unocníti Fort Arthuru který je

teď nejdoležitějSím místem strate-gický- n

na pacifickém pobřeží
asijském Vjezd do přístavu je

chráněn opevněním z obrovských
klád zaražených do moře a jiným
materiálem

Japaosko naléhá na to aby byla

uzavřena smlouva voli by bylo

pře ij vyznačeno na čem hodlá

Rusko a co nabízí Japan- -

h nechce ae spjkojití a pou-h)-
ii

všeobecnými slily Jestliže
V1M0 nepřistoupí na uzavření

i átoé smlouvy vypukne válka

Japonsko netají přeď cizími diplo-nat- y

že se jedná o věc velice

vážnou- Rusko aeailuje atále svoje
í llt m Vót-hnA- l a líbil ti

akrů pozemku které měl na pro-

dej pan Emil F0IJ4 za f6ioo (ilasgow bločku- - Ve stáji nalézali
se dva koněkteřlž uhořelí SkodaFarmu tuto měl "zreotovanou '

spolehlivě vefikeré práce notářské
už po několik roko soused Joaef

na budově jest nepatrná
— Městský inženýr Beal jenž

a pojišťuje proti 0I111Í NivStivte
Ctsleý rozválel Antonín Zajíc ochotné" vám posloulijej a on vás vzorně obslouží (12

Darcal a kdyby ji byl koupil byla

by se mu nejlépe hodila neb hra

ničí s jeho pozemkem Jelikož

zastává též úřad stavebního

inspektora uvědomil 33 osoby
ktetéi staví domy v South Omaze

O přízeň žádá J J Malý

II01110 Furiiltiiro Co Jfldlní tntUf dfiCryliiiiln návod

obydlí na oné farmě před léty vy

I

vrrllliilíiwkfi:h líh vodních
riikomA pro funotcruty

MSI) Av A rw Vorle
llí~lll

aby si v městiiké úřadovně vy-

zvedli povolení ku stavbě V

South Omaze staví sc hodně ale

jen máhkdo vyzvedne siku stavbť

povolení Tornu chce městský

inženýr Beal položili meze

305 aev 34 ul " South Umaže
má na akladě hojný výběr nábyt-
ku kobercn kamen pod Zboží

prodává se za hotové nebo ua vý

hodni splátky Výborné zboží
vzorná obsluha 34—

hořelo hodlá paa Votava se stav-

bou nového co nejdříve započít
Majitelkou oné farmy byli pí Ant

která
příto-rtn-

ě

bydlf v Denver Colo

Nyní moíeme s určitostí říci

Kdykoliv potřebujete koěár k po-

hřbu aneb k vyjížďce objednejte sl

jej v ncJvlítM pftjřovně koní a povosfi

Paláce Stablcs
C H t'KEIHT0 aiaj

roh 17 a Huvcnport ul

Kofáry Jsou vyhřívány a proto
možno v nlcb podniknout! I delňl vý-

let Povozy možno sl objcdnatl i6í
telefonicky TEL 257 28

l— Dříví vápno cement plast — Jsem poctivý člověk o niže se přece dočkáme spolkové
síně kterou postaví řád Ratolest Má výhodně koupíte u Crosby koho se nestarám a nerad vidím

má li ae o mne nékdo jiný staralKopietz-Case- y Co Mjf též velkéMladočecho £ 31 ZCDJ N

výběr vdech druhů uhlí Zkustý Josef Kudrna

— Krajané již potřebují dobroua budete spokojeni s váhou i do

práci zubařskou nechť se obrátíšbrotou zboží Úřadovna jest na

N ulici mezi 34 a 35 v Johneo- -

základech se již pilné pracuje s

prací od dřeva se započne přífill

pondělí Rád koupil dva loty od

pana lloycka na nichž ae staví
sífl kteráž bude okrasou města

Pře j nějakým Časem když se po
čalo hovořil o tom zdh by se

důvěrou na osvědčeného zubního
noví pozemková úřadovně 6— lékaře dra Baileyho jehož úřa

Jovna nalézá se v 3 poschodí— V pravidelné měiíční schůzi
1'axton BlockuOmaha 8 —knihovní rady přijata

zde cedila podobná alfi zbudovat

ležící ve

velikém pásmu kukuřičném

plodí více kukuřice a prasat a ná-

sledovně i větM blahobyt než

kterýkoliv jiný okres
ua západě

Dobré farmy od $35 do $60 akr

Máte-l- i zájem v zajiStěnf si' domo-

va dopiíie na

A Jt Sliimvvay
pnmkov a pftjřivtl při kuimllí

MAKYSVILLE - KANSAS

ilIilHHlHlIHtHIIK

I "Jako lazar" !

byla resoluce v níž vyjadíuie st

politování nad odchodem Re vmáld kdo'' tomu pfikl4dil víry

D VV Moríartyho člena rady ze
Z NAŠEHO MĚSTA

— V pátek ráno přikl k vážné
So Omahy Kontraktoru Weíne

pansko ae činí aby bylo ke všemu
ovi povoleno bylo k výplatě

Nyní ale každý smýšlí jinak neb i

ti kteří bylí nijvfce proti posta
vení síně ochotou na ni přispí
vajf a nadčjiune ae že mnohý z

nás bude nad lim hrdým až bude

postavena síří na Silni

mu ne li smrtelnému zraněni"[r náležíte připraveno

Francie- - toletý Český chlapec Frank Ku

ií'„ k syn krajana Antona Kullftka

bydlícího na 3 a Pine ul Malý

£5000 V nejbližfiích dnech po-

žádáni budou finsnční jednatelé

CsrngíiOví o vyplacení dallích

15000 Nad vchodem do budovy
budo nápis "Public Líbrary' (ve

tejná knihovna) Budova bude

skvíti ae bude nápis: Rád Ratolesi

Nízké

ceny

na

západ

Frank ještě se dvěma soudruhy

Do Han Frandsko a
a Los Angele - $2500

Scatllo a Titcoma
WhhIi a Portland
Oreson - - $2500

Spolano Wash - 2250
Hulte a If clena Mont 2000
Salt Laku City Utuli 20 00

IHj? Horu lliiNin Wyo 1075

Lístky na prodej denní
až do 30 listopadu

PřimřřenÉ nízké ceny do sta jiných
míst Požádejte neb dopiSte si o

brožurku obsahující všechny po-

drobnosti

Veskrzné turistické vozy do Sao
Francisco Los Angeles a Seattle

Mladočccho C 31 ZCliJ roku

f 903 Jest vidítí Že dobrá vůle

vfiucko zmnže

bíral uhlí na tratích Burlinjton
Iráhy na úpatí severně od mostu

pod taškovou střechou do dvou
Union Paciíic dráhy llofii jiouccUž se blíží ooeo čas kdy týdnů

FlkA lid niis o íloviku
Juni iiIínIhiIIiiiHI reviia-tísni- li

dny imlio bmtoe

jiHjioiitíni Jit mililíko
zabráni v nevděčnou práci nepo

nám bude popřáno uvidět Karli — KRAJANÉ POZOR I Chce
Havlíčka Borovského na jeviSu: te lí se dobrého piva vína neh

všimli si ie po trati blíží se paro

troj V tom malý Frank zasažen

byl parostrojern přejet a rozdrJíž 3 listopadu sehraje spolek kořalky napiti neopomeňte navilí
vití bratra Slovana I Severův lékKarel Havlíček Borovský" onn

cena mu pravá nona nan 1 pnanárodnf hru ve prospěch síně
—proti—M K iiTiiNiiloma

33 Q u-
l-

ZCDJ Nezapomeňte Že v úloze

Jtdni h 1 dohodnuti Franci 1 Ha-

lil — Kribvltl manltlé itšlfl
přijati l poctami v Pařili

Již po nějakou dobu anaží ae

Francie navázali přátelStéjátl po-

měry I tulii a nyní anad po
návStěvě královských maoželn

k tomu dojde
Viktor Emaauel i královna He-

lena byli uvítání ve Francií a

hlavoě v Paříži a velikou slívou

Král a královna ai ve Čtvrtek

prohlédli historicky významná
mláta a odpoledne jdi parkem do

Paříže Večer dáváno na počest

italských hosta v opeře slavnostní

představení
"Matin" má za to že je anglo

francouzská amírčl smlouva jen

prvním krokem smiřujícím k u

rovnání víecn sporných otázek

mezí Francii a Velkou Britanií a

rovmatismuJulie vystoupí pohostinní) paní

kolenem a zároveň též dlařl pravé

ruky Hofii naložili těžce zráni
ného soudruha do vozíku jejž
měli sebou pro uhlí a odvezli jej

do obydlí jfchorodiffi asi půl míle

Emilie Bandhaui-rov- á t Omany
kde také obdržíte vždy chutný

teplý 'lunch' a můžete Vaře "che

ky'' každou sobotu proměnili
Mluví se česky polsky rusky

Sotrab
1

Zprávy ftpofkové

Ieže Jan Hus é í KeřP

V hronýidi tlnli bole-

stněli Miolnlillvé n hm- -

Iinřnfi
iioiiiňžo

rft krí-- til'!
kymilími odvádí yniftt
a otek líny a iodiiimij
Ifllo 'nnn k priivlilnllló
pntel OmaSLiHi

vzdáleného Nebohý chlapec ne-

ztratil vědomí ba ani nevzdechl)
k lyž soudruzi jeho uhVněli ním

po hrbolaté cestě Přivolán byl

němenky i anglicky Týž přijm
též pořádné krajany na byt a

stravu i s prádlem týdně za t) 50
J B REYNOLDS City Pass Agent

1502 Farnam ul Omaha
policejní lékař kterýž zraněnému

odbývá schnzi zítra ve čtvrtek dne

aaříjna v 8 hod večer v Sokolov-

ně Přítomnost vSech Cleno nutná

Naproti jatkám "Omaha icxn
—- Mayor Frank Koulský pro chlapci rány obvázal načež jej

dal minulý čtvrtek Jnhnu Frankovijelikož doležíté jednání placeni

příspěvko předlébá Z twYttU
Velícího Kancléře

J N pruáel v yiuvH Uktrttáeh $

oitMtmiimiinHm

poslal do nemocnice sv Josefa
kdež mu pravá noha byla odejmu-

la Jest naděje že chlapec bude

zachován pří životě a zmrzačení

ie bude moci véstí vyjednáváni
dva loty a čtyři domky na 33 a S

11) za la 500 a J Kellymu prodal

majetek v Corriganovi přídavku
ohledni dalších bodó k roztržce

mezi oběma zeměmi Hed Sláma S A a P

flád 1'aliuký l 1 7íMj za tjoo Mayor Koutský vlastni
Druhý den navštívili král a krá

více cenného majetku v South
—NEJVřiTŠÍ—lovna mincovnu kde jsou raženy

medaille na památku návštěvy
Omaze

odbývá pravidelnou měsíčnf scho&í

svou přídí neděli Ježto předléhá
doležité jednání o změně domácích — Ve Čtvrtek byl prvý den niíisii ý krám]registrační a jko obyčejně repravidel jest fádoucno fby ae

bratří v plném počtu du schoze gistrace byla slabá V prvé wardí
má kruln nU

FR KUNOLdali se registrovali celkem 333léto dostavili

Těíile 1207 JIWH a 1'lerie 3voliči v a wardě 134 v 3 wardé

133 ve 4 wardě lig v 5 wardé
Chas Steiger Josef Steiger

předseda tajemník

Tábor Nehraska( 4771MWA

ě

69 a v 6 wardě 330 Očekává ae
Velké irisoti rnsss vho druha

ii zun ii k snUinn lunek a vt co do
olioru vurtcalkě Ahi — Koupit

33TT 'TTElřTIDIlTa- -

že příití pátek dna 33 Hna budou
odbývá ve středu dne ai října

eho bude snad výstrahou četným
lodičům aby pro kousek uhlí ne-

vydávali v lanc životy svých mi-

láčků

— "Osvěta Americká" zle bar-tu- ší

na republikány že nenavrhlí

ta smírčího soudce thvalně zná-

mého krajana a svědomitého

právníka pana Kubáta I nám

jest to líto Avlak co učinila pro

Čechy straoa demokratická? Jaké

odměny a jakého uznání dostalo
se Čechům od atrany ku kteréž

lak věrni lnou a pro niž lak hor-

liví pracují? Nedala jim prostě
ničeho vzdor tomu ie v tele

českých demokratů stojí nyní

osvědčený generál Na lístku

republikánském máme1 alespořl

jednoho Čecha chvslně známého

krajsna Louis Berku kterýž

znovujmeoováo byt pro úřad

policejního soudce Jeat to

tilu Icvnřjl a irisao li) Ink u né-- 4
koho tlnílio CIicbIb II sl poehut- - 1

pravidelnou schnzi svou v síni p

italukých královských manžela

Město PařiŽ věnovalo králi jen!

jest náruživým sběratelem mincí

akvoatnou skflflku medaillemi

raženými na počest panujících hlav

dvě krásné figurky % tronzu a

alúuúviuy Také královna dostala

drahocenný dar a aice od gene
ralnf rady

Ministr zahraničního odboru

dával v pálek večer hostinu na

pofcesť italského krále a královny
Mezi přítomnými byl ruský vele

vyslanec hrabě Cassioi- -

"Farma na prodej
Farma o 610 akrech ve Virginii

míli registrátoři více práce Ob

čaoé kteříž budou chlíti 3 liatop
volili musí býlí znovu rgisiro

nnn nu nonrycit jnirrimirii - jHrocha jest žádoticno by každý
aouaed do achftze té se dostavil

Jiift jna k rrsnkoTi
Zlm? ttioiio olijeilniitl 1 telefo-

nem t WW lilváni proto bude dobře kdyžKir Smrkovaký klerk
wiitiimiHmiminuučiof lak příst' pátek

- Elegantně a pohodlně zaří

zený hostinec vlaatnt

Jan Červený

500 N V Lito IMdř Omaha NebMlýn nit prodej
Mlýn v dobře osazené české a Koutský Paint Co

416 II li uU Nniilh Omaha Nehslovenské osadě jest za dobrých
oa roku 30 a y ul v So Omaze

NaJrltil nelpcTrifJI calnlena a reJMp
výpravnu iiírlidnl Ikola Otnai

UHif tuilljnl kunl uřlmi Jwl- -
BOtlIrl liiv ili 1'hiiá IrálK PmlrlMl

Podzimní beh I zářipodmínek na prodej Má dvi slo-

ženi oa pleníci dvi na kornu a
ml na skladě ni jvílíl sitiohn a nlepil
výWr iisidru na Sienu nsJnovAJAlnb vror
iiti svítek od Ho nahoru

mMlimlv ( Inliilirn4 iiu1o V M O A Soňu!! Tělocvik llukoualtt ufltunt t- -okres Kíng Willíam prodá ae z
luuvCrin DltiCDtli EaimTy itrmnunvmujm uop iiniui w mllQrudosti stálé vody Rybník zaujímá

Řízný Metzův ležák stále na Cepu

Nejlepif vína likéry a doutníky
Mimo to má na skladě hojné záso

by výtečných kořalek které pro

MhJI Ut vellkf vyiiňriisrBV Isku (vsr-nlal- ii

Itti fi Mikin tíoIio druhu nellentl
Hlvdentům tnnixiltvit t irAůt aby ti t%dlait na líruru pukud Ikotu natitltuU

Pamatujte a poiíil r lil bl pořln' I ťlH l pro kUlogúřad důležitý a vyžaduje mužerozlohu 50 akrů a jiaého pozemku
schopného Berka jeat mužempři mlýně ieet též to akro filižlí juknuli řs cenu velice nitkou

Vyl)ii)eme pokoje papírem barvíme
sUvkiiI Ukulcme dvííle a vte oil tlrevsdává levněji než kde jinde Jdete- - tím a laké bude zvoito vzdor

volné ruky za výhodných pod ml

nek Dobré hospodářské stavení

dobrá voda zdravé podnebí mír-

ná zima žádné horko v letě vět

ftioa oplotěoa drátem krajina oša-

cená ovoce a víno dař! se zname

oznámí John Jelínek ll!
uvnitř 80sáhodlouhému chvastu "O A- -P O Box 314 Braddock Pa ti kolem neopomeňte ae v hostinci

tom zastavili neboť tam najdete

vždy pěknou společnost a Červený
jež na úkor p Berky odvažuje ae

odporučovali krajanům nalim js
nitě Potok protéká farmou tato vás vždy ochotni obslouží kéhos Němce jrjž krajané uli ažPOZEMKY NA UM

Mám na prodej pozemky v okre

Za veškera práel ruf lme

Dejte si trflnlt n nA rorriořet na práce
a materiál spadající do nsielio otoru

ABSTRAKTY
VTBOTOVOJl -

jest Vi míle vzdálena od ptlalavu

ik a 6 míl od nádraží Milovník — Požární a policejní komísal do demokratické konvence neznali

ani dle jména Jméno jeho jest
Knabe (čeaky chlapec) a 10 již

sfch Butler Seward Lancaater Bergquíst jenž jest zároveň
honby má příležitost honili divoké

Ifirhov husy leanf zvěř Ryb

Nabídnuti sňatku

Dáma ve staří 40 roko hledi
následkem nedostatku znímosti
touto cestou řádného a poctivého
manžela nejraději řemeslníka aneb
obchodníka ve vl'a od 45 do 50
rokO Jest bezdětná dobrá ku

chařka a hospodyně a nejvfelejšfm
přáním jejím jest aby zaříJiti si

mohla apokojeoou domácnost

Jenom opravdové nabídky pod Si

frou Fao přijímá z ochoty adm
"Pokroku Západu" OmahaNeb

Kkl

Greeley Howird Boonecelkem
postačí aby krajané naíi dali

na moji farmu o 160 akrech dobrého
pozemku Hena doat paatvy tíž tíží-
cí voda celý rok ta že není třeba na-

pájet dobytek hovězí ani prasata Kar-
mu pronajmu na S roků po připadl ae
vílm nářadím potahy a 8 kravami
Není třeba mnoho peníz a možno tudíž
a malým kapitálem opatřit ai dobrou
budoucnost Farma vzdálena jeat

od minia Weaton Dne 1 března
se vystěhuji Kdo by mínil farmu

pfíhláaí u JoaKutla
Weaton Neb Oatatní ae vysvřtlí Pří-
čina jeat dlouhá uemoc mojí ženy By-
dlím zde 35 roků Přihláška potrvá
měníc
10x3 Jas KastJ Weaton Neb

hojnost Farma hodí ae výborné

tajemníkem komise stává se den

ode dne "populárněji!" Zoámo

jest o ním všeobecně ie chce býti
v komisí svrchovaným pánem a

hlasy avé muži vyspělému oavěd
asi 10000 akro Kupec může aí

po přání svém koupili farmu jen
o 80 akrech aneb třebas celou čenému schopnému a chvatněk chovu dobytka uliiJI sdílí

lo-- mí JOHN JELÍNEK
tnámému Louis Berkovisekci za cenu od $15 do #65 akr

II 16 Pioe St Uriddork Ha velitelem a není divu ie se "pa
áovitvl" jeho nelíbí sni jeho kol I7th and Faraarn rattema BlkBliUf podrobnosti sdílí vám

ochitni I1 rank Marei legům tím méně pak větiioi Předplaťte aa na Pokrok Zápa
du pouxe Jjioo ročnípředplácejte na Pokrok Západu

pouze I100 roční Zeptejte naB a tohoto listu Tel 1SMobčanstva V South Omaze ob11-- U3 'Dwight Neb


