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první áirf v mlate
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tjarnlk a áratnlk Jakub Mami lIO rki l
HtU P2kldMlk Kitrel Mámil UK eor ÍVb
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Ohlédnouti po družce která by Prahy v jíž blízkosti farmaří radnici leden večer isme ztrávili lana na vuomoc Okolní krti
_ _

- - — ir- - ~ r —

domácnost jeho vedla- - leito Jest Když jsme společní povečeřeli r Národním divadle a jedno od- - né nedgvedou ani ocenili velkou ('aaiiel Hrelmi Itlidn Kwln Ilan--
mužem úplně zachovalým oe- - šlí jsme na procházku městem a poledne v česko americké Besedé tu vchodu že maif Čeehv v Couri norer rrtnkrun iirandi-uliiir-

(liemnllí! fícekar
Čísle XVIII Ilratřl ficrero

v Drrwood Wlsvezme to dlouho že ocitne te v při té příležitostí seznámil jsem te By0 tam mnoho amerických house a že ta nemusí handrkovat
II kalota 2 Baltimore io Branci svolili al

BÍIduHiitřdiilkr!padadaTiio)ráji maozeitkem srastni bude 1 p Jot Pmknerem mladým do- - Cechů Sešli jsme te tam p t nějakým tím Ajrylem o nějaké rinr JajwninlJiHKlf Klu ll dÍBl Jan Kanll ual 11! 4Sil nahoruierou on 0e za manželu sua krajanem který zaměstnán Novákem z Ilowells a jedním to vysvětlení Pan Kreyčík má
fTTrTTTyTTfTTTTfTTTT?TTTyto prn(kr nijl tfliln kajut-

vyvolí
— ran Ant iiroza vlastni est v dílnách zdejší dráhy Pan páoem ze Schuvler výborné řečnické nadání a krainé

llpfiipr6n-1í- l Kr MarM vnltřrrf atri Jan
Nvlirt vankovnl trá ťntr 1'atrlik Hrlibt
odl#vJl katdou druhou nwlíll v maaloi

ui%tim vrnm' vili jMafi JJ aaiiii&
VÍM pHfoikr Jwm vřlifadn

Ju'n ibudoiotii nafiínii ihojní zásobený obchod řeznický pinkner jest veselý společník a čtvrtý červenec v Praze byl naši mohou býti hrdí že mají ve nová a minut a

KiJnliilnl na palul Klnktrteká mvtAue ODorzue vzoy cersive maso není tudíž divu že tas nám velmi tichý Neubránili trne se tvém středu tak horlivého zastaň inm r proaufraa BTAtiilm JKiiíIaiJiné uzenářské výrobky ťan rychle míjel načež jsme te ode vznomínkám na domoví "lak ti ce České národnosti kteříž oerem anfávr plávají (ariaralnt jedaaMéif fLÍII _ £ J _ _ la t 1 wr I "
_ I '

A weiirjM t-- mimin
v riuoicaa ma zařízenou oouroi- - orán na kraiky oopocioek naši asi bo oslavujou?" i tlovem při každé příležitosti po
kářskou dílnu 1 jelikož dobře ví BnQ D0 tlod ve čtvrtek ráno Dne července isme odjížděli vzbuzuje ie k lovalitě Posledo

Mitn i litii„ra M4

Vá lAarljin UL :}! lilže jen dobrá ZbOŽÍ jde na Odbyt vsedli isme na tmíšení vlak Fort Z křátoíth Čech Děkuií Bohu ieho íeí uveFeiuína bvla ve aloun

Josef Kavan
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OH a pojišťující Jednatel
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Prodává lotr V (imaaa I Vi Oman m
mkr aarov a řaroiv v pohltil oi i
4iu t pJt( opatří v a H naJÍHilcb
Srffl pil unná- - b HHiiIMm h Tát ij4i u

nttiti JaJInk t upiíl v aaniltííí te výrobky jeho velké oblibě Smith dráhy t ješti za ranního že mi bylo dopřáno je spatřili cích tohoto listu a všichni kteříž
Pan Karel Hubička tyn p Vác šera přijeli jsme do Sparkt kdež Nikdy mí nevymizí z paměti ji tlyšeli pravili mí Že lo byls

!& MASNÍ KRAM

CeStí řezníci
V í IM Jit IR ti MIM fnr

OMAHA NEB

jiuoicky viatiui pennou onou opět museli jsme Čekan na jiný upřímnost laskavost českého jedoa z nejlepiícb řečí zde pronc
kaiukuicnou i tmut má veiky vltk tl do odpoledne Noc 1'du a všech těch t kterými jsem tených Doufám že ptn Kreyčík

nt JI ttran míata vlastni krtjtnlvyuer krásných pomnikQi rozoích hýla chladni a iízda dosti novážii te za tvého krátkého tam pobvlu setrvá na této četli a bude na ní
desk památních Pn Jot Novák Lá neboť tratí jsou nedávno po- - seznámila pokračovali k-- i cti a chvále naší íiriiti-- í IXiiiiolovtlr

Mají v zátoti vždy nejlepšíjest noiarem zaoyva te z ložené za panujícího deštivého V krásném Berllní zdrželi jsme národností Brttr jeho Vác Y

pozemkovým a poiiíťujícírn ob-- fdla II44JÍM tj ul
výběr čerstvého masa všeho druhu

Nujvíttí zíaoby raaaa vtxho druhachodem — Pan Ant Žaloudek Lilkem čeho vlak hroziví te Ba císařský palác museum jeden kolik čtvrtí mimo krátoý dům a jakož 1 domácích výborných uze
iwinak aaUmi iunek t vfiUevleho covlastni rozsáhlou dílnu ttrojni-

-
vsechay strany kolísal Mnohdy večer jsme ztrávili v císařském dva loty a jiné výstavnosti Bratři nářakých výrobků- - Zkuste je 1

stanete te jistí jejich zákazníky
t obor tento apaditnou r o m avaien jesi cnvai- - „ L„ it irz n Mívarl Vkm nim l l„i Ki1 b id H kátil
Ceny levoíjší než kdekoliv Jinde

vvboUjvovánlui abatraktá

Obraťte ae a d avírou n nčlio a
bude vám spravedliví posl úženo

Jediný Českým
0 lávod olovnlcký strojnlckj

a zámečnický v Omaze
Vlaatnl

LEO BAROCH
oa mo mru ttrtTalalim 1M7

Zaváděni vody plynu tktnallaace pro-
vádí te levně a dobft váátř

HUlal leéaaUlatrf Dre ledlní aaváiU

na znamym ttaviteiem ran r jedoa ltranu nachýlen rychle líbilo nottí pro tvou bodrou 1 upřímnou
Hrtbí vlastnil zde pěkný hotel — njfídii u Doletíme 1 násou do Dne o července bvli isme už v oovahu a zaslouží ti znovuzvolenl-lr 'i _ _ I

aáAliiAlÁliiAlálllya Klevtntni zařlzeaý awosikb syn viatrni zae eiegtnt-
-
některé hluboké propasti Kraíina přístavu Cux-iiaveo- u kdež ittie pro příští rok

ní zařzený obchod krejčovský ť M Svačina 3va vůkolí Sparkt jest dosti hrbo vsedli na loď "Bluecher" a o půl Druhého dne jsem odjel do
Jeho závod tišf ae velké obliby lati a lesnatá Ze Sparkt vyjeli druhé hodini odpoledne vypluli Tábora Zde bylo mní milo te- - vlinl

jm koUm hod odpoldof J jín)8 zase na to lírošíré rnoř 1 unámiri M 9 p- NikUm který zdecož nejlépe dokazuje četné objed-

návky na obleky jel dle nejnovíj- - Frank Semeráda za nedlouho koneční dorazili Druhý den jsme se teznámili sel má krásné zařízený hodinářský
ií mody jtou zhotoveny jsme do Prague dvěma Pražany pány Pfeifrern a zivod a má na tklsdí módní ho- -

vlMtal

VZORNÉ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ

grocerní obchod
V I21K JKnliiJul

OVb1 ttmto JmIbIm i aajataritr--
tttvbodt na Jfinl )i ul Mm obilli
ti llpal 'rl atM4f li mno

Mile potíšen jtem byl tezná- - V Praze pobyl jsem až do úterý Smolíkem jimž máme co dřkovati dinky a různé klenoty Pan Hru- - aé tlevelandakA plval pompy

na rohu 16 a William ul

Říznf Motzšv lefák stála nt čepu
Pravé pl7riaké a pravovareniSho r

menfm te t p í A Ambrožem la mimo dříve tiž uvedené kraiany to že jsme měli příjemnou ška vlastní vkusní zařízeny hosti

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

mistrem zednickým který dříve bylo mi velkým potěšením tezni- - cestu Bavili nás po celou cestu nec a má výborný leZák stále ni
bydlívtl v Omaze Pokrok Zi- - mití se ještě dalšími krajany Dva párky te na lodi teznámily čepu Také pan Kothscbadel má
padu odbíri již dlouhá léta a kteří jak jsem ae osobní přesvíd- - a zasnoubily Svým milováním krásní zařízený hostinec a kdo do

vovaru t ťlsné výučná Korbelová vína
kořalky ty oejlepíl doutníky Teplf
zákusek po cel den Vzorná obaluLalinúuirkt Vřliiují aprirarvbla laviti 4lf tel rmt fHANIÍ 8KMKIIAD

cviásté za nynějšího řízeni jest a čil vlastoí vesmít krásni zařízené btvily nás po několik dní Jak něho zavítá tomu te nechce an
Úřadovna: 322 'Bee BDildlni"oim oanejvyi tpokojen £de vede farmy v okoli a uce Pp lot vyslovil bylo to "icent domů Byla rai dlouhá chvíle a

ae mu znamenitě a doufá ie na Plíva Frank Maštěoa který u show" Jak dlouho ta láska po- - proto jtem ti zašel k p Matuškovi
vzdílánf tvých dítek vždy bude tamébo místa vlastoí krásnou far trvala nevím Po dva večery Zde jsem se seznámil a pp Rezí-mí- t

dost aniž by sám na něčem mu a mi mnoho pěkných lotů na jtme měli taneční zábavu Tančili čem Smolíkem Blažkem Kudr

Poloviční cony
PO #
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10 kvítoa

DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NORTH-VVESTE- RN DRÁHA

Ranní Norfolk-Bonette- el

otobnf vltk zrušen

Utrpěl I prodej jak čtenáři z jeho ozoimky jsme tntžíce te zapomenout! na nou Svatošem a Novákem Byli iAnnou nná-r- r TeU v ifaaJtvai (Q4-- Tel v kýta ltl}Ptn Jan Hrábí vlastní krásně Ir tomto listí teznalí Lukáš tu mořskou nemoc cele zaujali hrou v kuželky neboť li HDHOll WmVL Brdtt-íí- alo S4II Joaaa nlli
ZvKitnt patrirnoat vtnnl a taaana pohodlně zařízený hostinec na Studler Vác Uldrycn Vratislav Tlustý kapitán Kreck každičké jsou všichni znamenití kuželkáři a

morám a rpbi)l'alTloa NADKAZI NA WEBSTER ulKeno ní Čerstvé řízné pivko jest Beneš lot Kopecký paní Marie ráno konal prohlídku lodi Vždy sporti a kdy jedno ráno začnou ST LOUIS a zpiti ti o list- -
atále na cepu fotloužl tvým Leder zámožná vdova která na mne mluvil německy a ji mu tedy jisti teprve druhé ráno pře
krajanňm term nejlepšími ko- - hodlá rozsáhlou farmu tvou pro- - odpovídala anglicky Jednou tel stanou Pp Svatoš a Řezáč

ky na prodej od 4 do 9 října

Vyjíždí z Omahy v 5:55 večer
přijíždí do St Louisů v 7:00 ránonajmouti a postavili ti píknou re mne tázal zdali umím jen jednu Blažek a Nikel udělali "record"

tidenci ve místí kde by spokoje- - "Nikoliv! Umím dví řeči: Též tleč Petříkova vyzná te vý
S MASSÍ KRÁM

TlMtnl

Josef Nojepinský
1401 jižnf 16 ulice

Vtlko- - I maloobrbod řřratvím nu

denní Jediná dráha projíždějící
světovou výstavou

ní Život tvůj trávila a p Jan I mluvím česky a anglicky' odpo-Jbor- ve hře v kuželky neboť se

řalkami vínem a výbornými dout-

níky Jtte-l- i žfznívi neopo-
meňte Johna navštívit nikde ne-

budete lépe obslouženi Pan
Ifrabí jak jtem pozoroval tiší ae
velice s úspícbu svých tynů a
dcerušek Zel že nemůže i jich

a přijíždí a odjíždí x

UNION NÁDRAŽÍ

VyjížJf denní v 7:15 ráno a

přijíždí v 10:34 dop činí
úzké tpojení v Noríolku a

NOVÝM DENNÍM VLAKEM
do Long Pine

a míst před nim ležících
kromě neděle

Městské úřadovny 1401-140- 3

Farnam ulice

Paotík I věděla jsem mu ' Lesky? Tomu svou partnerkou srazily vždy to
Musím doznali £e jsem byl a fíkái také řeč?' otázal te mne Též jtem te teznámil t p Frank

Bli?šf podrobnosti adilf vám v

ístské úřadomé i6ot Farnam nim I naklárlanám sam jl(HJvýtledkem v Praze a okolí jak ná-- 1 Nemohu vylíčit! pocit jaký te mne Welflero kterýž mi velkou nesnáz
St- - aneb písemné dotazy zodpovílží spokojen a mytlím že hlavní Umocnil v té chvíli Slzy mi vy-- 1 se tlavbou Obrátil a dřevoíku

příčinou toho byla na prvém místi tryskly x očí a fekla jsem mu fen I
okap dovnitř a teď mu teče na

zbožím ounálakm a vůbec vifm co do
oborn iobn pfioáíeX
Obiednávky moloo oslnili I telefonem

a tyto rádo a rvrbla a vylisují

tnileoi máti bráti podílu v rado HARRY E MOORES
stech tvého manželaneboť již před bohatott krajiny neboť jedeokai-lž- e česki řeč jest daleko lepší než 'dříví Ion smůla je smůla eol Agt Pass Dept Omaha


