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zahrnující 13000 akru bíiifé-- pudy

při snížených cenách od $15 do $30 naproti farmťtm v
onom sousodstvi ktoró jost velkou vfitšlnou Čuchy osa-

zené a pouze od Vt do 10 mil od móstodka Clarkson
vzdálené Pozemky tyto se rozprodávají po Čtvrt sok-cíc- h

neb více od $30 00 do $4750 za akr

11 gtvrtok již jest prodáno

Pište neb přihlaste se hned dokud máte příležitost u
staré a spolehlivé firmy

FOLDA A MTJNDIL Clarkson Noh
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kUtv!Aff tohoto ju J5c ako

prrinii divauio ji) til JfUttk
l f (tulií

ťfiiý SovamH kalendář Orná

tohoto kalí tulále )ctt 35c jako

prtnui IAvAm i 14 doplatek

ij (tutá
1'laiť mrý frutlonirodnl kalendář
Cena tolioto kalendáře cl 35c

Jako prémii diváine jrj ta dofla-le- k

Ijí
Kalt-iulA- t ldoSi:

toho vinu li' ochiUnki n(huili
ninh mýi h s Ukým ú'přch' m

prouieunouii r j jm jamy Oťrnrit-s-

na starého hiihtiiukclo

VÁCLAVA lUIlKIililí
v C 7ot y ul

na lípa l konci moMu kdo se vidy
domluvíte tenký a vjstíiU ní ob-drlt- e

Obolulu co nejvřorní'f
VÁC 1)1 HMLKA m rknsmý
hostinský tltl

— Hrnce McCuiloch předseda

dlili v íl-- bi í'117 (limb td pra
VÍ: "Míl )m 111 SesUbená táda po
UivH tři IClá Nikdy buli la stále- -

ZU5t5 kd)ž jsem se shýbal neb
ní zvedal Užíval jsem léky
jel mají býti dobré pro ledviny
bolesti ala neustávaly Oznámka
Ioan' Kiilny 1'ills v našich časo

pneili vedU mna k dostání si kra-

bičky v Kuhn Co lékárně roh

15 a Dougtas Ty moc vyléčily''
Naproti"! 11 víeeli otirhtMltifkfl ťelia

5'leenlft KiwleNMiltmrii ť(i„ Huffaln

N Y vytirailnl Jeilnatiilé jro Hp Htilly

1'nmatiijlo Jménu l)nun's a nelicřle
JlhVeli

ku eibyf ií I)iMi{tm íl(f il dna Dram ťdboru TM Jrd
Si kn tt tká no 1 rathodným zda
rrti

-- - Velkfi přízni kranň naRich

tf t c rajisie" zkuScný likaf
Ur II ! Ahorly

na rohu 24 a L ulici u druhem

poicln)dí V každóm řlpidu nO
ž' to bu naft hpi li hutím V rtřa

dovnfi k ntilezenl tul J) - o hodin

loiitli-iimnii- ké knihoval rady
oznámil ve čtvrtek večer že seAmerikán nrjlcp&l trnký kalendít
knihovní rada rozhodla odbývalisdts vydaný Cena jeho jest 50c

ako premu dávime jr) ta

joc
Podotýkáme le k prémiím jsou

ráno od t—2 hodin odp a Oil

7 -- 8 hod vf řrr Číslo iHcíonu
1365 50x01

Hosté v hotelu "Praha"

Eduard Saigl n manželkou z Ko

lince Josří a Jostfa Suítilovi z

oprávnini pouze předplatitelé do
Zoutský Point Co

415 N 84 lil Nmith Omiilin Neli

mii( dm aklnile neJvělM z4niiliu ielcf
vlliír pnplru n aifmi nojnnvejálch vzr

! ledna 1905 a to za doplatky 15

WawamtlMJIWlM
centu oa kalendář z Cech a 30c
di kalendář Amerikán

V úctě Vyd Pokroku ápttdu

kii slliK od m: iimiorii
MhJI H veliký výlifrimrov Inku Iviir-nlul-

ňt
"

a skla vselniilriihu m:J icpftl
Jnkiiftil rn cenu vcillcii nízkou
Vylepujeme pkoe p(rrm Imrvlmi'
tnvenl liikujiimo ilvi-l- avíeoddíevH
uvnitř 8'i

Za veíkeru práel ruMnie

Dejte l učinit 11 mis rozpof-e- na práce
4 imiiirlitl aimilalíel do našeho oboru

Zprávy zámořské

Panama

Kolumhiíané rothořfrni — Proletí
PERFECTOj

ZálTátTK POOllIMtŽKNÍ
NEPOSÍLEJTE PENÍZETm i

nnyi-iMii- ryrnin uvi-ni- i nun- - ih„n a iři(! novd iiIIiiiiuíIív e ti„i„ (ii„i

Cech - I Hílý a Ant Havlát s

rodinami z Křižmiova Morava—-Pan- i

Jom (a Hostnauová Colum
bia Falls Mont — Josef Petruftfk

Jostl Milar Pitislnirg Pa —

Peter Restk Ne w Prague L iii
Uipka llopkini Mino — J Em

Kroupa Uolivar Mo — James
Šubera llaugen Wi — Johcí
li iX4 Cnba VácUv Pekcký
Had lam Kans - Ant Odvárka
F Oiulra a Josef Karel CUrkson

Josef Krondák John Bíllk a Vác

KaSpar Prugup John PotmcSÍI

Dtinlap Fr Popt Frank Králík a

John Skokan Wcňton M Kotouč
Uu IJoík F J Filtle Jn Jandi
Lincoln Josef a Frank Motis
Emil Matějka s pani a Jati Matěj-
ka Milligan Jou:f C HruSka
David City Josef íiřichácek a M

Krajífek Uodgc M C Kflžifikn

Lindaey Jostí Vtlek Cornstoď
Josef Adámek Ord Eduard Hrt a

Vác Švejkovský Crete Frank
Máca Bruno V J KaíerWílber
a Josef Kozmarin ze StantonNeb

slavnost otevřeni veřejné knihov-

ny jež se nyní stuvf na 33 a M

ul dne 1 íirvence 1904 Dle

smlouvy míla býti stavba budovy
dokončena do konce tohoto roku
avSak jsou obavy že následkem
zdlouhavé dodávky materiálu ne-

bude lze podmínkám smlouvy vy-

hovili Nicménfi zahájeny byly již
přípravy k slavnostnímu otevřeni

veřejné knihovny
— Čilý Háj Palmové Dřevo

číslo 7 Kruhu Dřcvařck uspořádá
taneční zábavu v sobotu dne 4
ledna 1904 v síni pana Lajtnera
Zábavní výbor zahájil již příprav-
né práce k zábavo té neboť si

přeje aby íetní přátelé a příznivci
oblíbeného spolku toho v kruhu

rozšafných Dřevařek výborně se

pobavili Za tou příčinou zamluvil
si již účinkováni výborné kapely
Frankovy Vstupné obnášeli bude

pouze 35c osoba a tu se zi nadití
že návst&va bude velká 17x2

— Zimní období kvapem se
blíži proto

♦Josef fMrbii
jehož střižní obchod v Č 2014 na

Q ulici úíannř vzrůstá doplňuje
své zásoby neustále čerstvým zim-

ním zbožím které budu velmi
levnři prodávali Má tíž velký
výbřr trvfnlivé rnodnl obuvy pro

pány dámy a dítky Na klaj£
má krásné obrazy jež vUuunf- -

levnÉ rámuje NtopnmeAif že

nikde zboží tak dobré Jevníji ne-

koupíte umí
— Ve Čtvrtek přiiel do South
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rlmitnl '

Fr LeLÍtner
11 11 20 a{ ul Honili Um nim

V pohodlné niílevnf Jest vždy v#born
leídk na řepu vljfr tíeh nejlepáíen
doulnfkn výtečných llkírB a pravých

vln
I'r'wtrniiná étiiíná niíatnost ípolkovň

zamlouvá ae iiiiih a el fpolky čenké nu

naleznuti v Ho Omnzo lepl jioUodlneJfil
s IcvníJSÍ Též I sin taneční nemá v Ho

Omaze rovní! a protol et spolky íieské
ulnl dohře když nfed joMiliíím zálmvv

Jukkollv iiřeptnjt se o mnlltele 11 pou
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43 ťlt IAITVKK

illlllllllllllltlllllllllllllílllllllllllllllllliwillllllllll

j Jau A Bartoň
2 vllmtlil Z

j MitoLf Hostinec
= roli ''O a { ul Ho Oiiialm i
3 fllnýleliorfiv ležiifi stále na řepu s
= NeJlupM druliv vína i k fj a S

g Jemné doutníky S

ŤiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiMiiiiiniiliiiimii

ESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
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prnurii kun o 'ne nou onu vyniniirna

J)o Smi rritnclHka a
Lom AntícIoH - MhM

Hcnlllo a Tucoiiiii
WhmJi a Portland
Orwori - #Žf00

Hiiokano Wnsli - 22r0
lltilio a Helena Mont 2000
Hnit Lnko Cíly Utali 20 00

pli(lnitkii Anna KrjM liřwliw-ilk- Vltu l ťvt- -
mík HUHn II Mt iiiii'lkn AnlurilB Kinuul

IiitimU'( KrmillHlíit ftnmk IDM MurtliaHt
ňf A Ml I'l U I& Ut
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nnnl luk ( ' f h lrW la 4a IMi Wlliluma ul uokl Ant Kli nikrtrnuAP
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Omahy fic-rí-f Albert Marshall z

Atlantic ! a pozdí večer odj-- l

domů s lí D Brownetn ohvínř-ný- m

z krádeže Browti nezdráhal

Lístky na prodej denní
až do 30 listopadu

— mu nfl uuttt bfAu4n It n
ÍMii Jun Hiih ř 6 KytířA 1'ylliln

lljfv4 ave M:r ftsrn (Irnlií íl vrlf ítvrlk
í„[:iíU'1 v H lioJIti vitnr vn afiolkoyé mtnlnoati
1 MiikolovnA Vlil cl Klmrlůf linii Ilnvnlka

llramnfleký eillisr Til Jed Sok 11 1

Zkouška na divadelní předsta-
vení "Kmotr soudil" odbývá se

zítra ve čtvrtek 15 list večer v

Sokolovně Přítomnost všech

účinkujících nutná
J os Mik řiditel

Til Jed Hukni Oiiiahn

Všichni úřadníciTíl Jed Sokol

jsou důtklivS žádáni sby se v

pálek 20 t 111 večer dostavili

do schůze v Sokolovní

Jos Mik starosta

Loío Jan Hus ě G Kof 1'

odbývá schůzi ve čtvrtek dne
26 list v 8 hod večer v Sokolov-

ně Přítomnost všech členů nutná
elikož důležité jednání a placeni

příspěvků pFedléhá --— Hlavní
všuk volby nových íiřidníků vyža
dují nevyhnutelně přítomnost

Wíiiiříenž nízké ceny do sta ííriíeh'! lili Ho I Hiř K K a Kmrt MI4nmse doprovodili fiiriía Msrshalla do
Atlantic

IM Ho II Hir Vadav (řldyl M if f„m UU llli korv Hl„ mÍMt Požídfjle neb clopílut sí o

rtoti barvu iiowiý vářfvoi
MM'"k iifh riitiiiik) (mI"

krvtfrn rifurn Uvm twprn
rtufiiJíťím ijriwíi mil

'

vid

pln rlnihokiiárny nui
iiiriv#ft Nit íi(ilh(i ft

pruklfiiřfjífhii npfiit)j!'liMifi
ílUWlltf KIL (11 CflIH IW ?M

Altni k(f nl(!llllfflim mit-stkf-

ntb iltrrmkřrn řťt(

- - Elegantně a pohodlní zaří brožurku clissliujícl vsctliny'
1'imIji Mi hni Tyrí ř 1

nliiyyí tvé ai h1 ílvukríl inAmnA kaMot
I nnil'll a J uoii'J'ill v v lnl Hitroyzený hontinec vlastni
Onlurďni arlifiín odlif ví au i ni'HMI v Hliiti
pňllHtnl noh'i'11 n'llll r duliiut alan ('erveiiý

k Anglii proti Spojeným Státům

Prozatímní vláda v Panamě ob-

držela telegram od presidenta
Kolombie Marroquina v nímž

jet ujídťována ze předloha o

panamském proplavu jistě projde
t Že gen Keyes jest na cente na

Isthinus nároky míru by národ-

ní čeit byla zachována Prozatím-

ní vláda zaslala Keyesovi dopil
do Savanilly v nímž mu radíaby

t ntijřijfždřf do ťauamy poněvadž
'
posláni jeho jut marné
Dr Mariunl AmadorFred Hoyd
Carlos Constautín Aroscmana

odjeli do Vaaliintonii vyjednávat
V zájmu prozatímní vlády o prů-

plavu ou trn I od vit vládou Spoj

blít)
Podadiiiirál Glass křižákem

Marblehoarl a dělovicí Courord

přípínl v út'řý ilo Pauamy Moni-

tor Wyoming namohl na testě jím

stati! a pfijcda později Podatlmi-rá- l

Glans bude mlti nejvyn&í veleni

nade vsím loďstvem v okol! P ru-

my a po případě nud loďstvem na
"

oboji strsně
Kevoluce v 1'anamě měl za

následek vzbouřeni lidu proti pre-

sidentu Kolombie V Uogotě
hlavním měatě Kolombie pocho-

dovaly v nodfilí zátitupy lidu uli-cet- ii

volajíce: "Pryfc 1 Marroqni-nem!1- '

V hromadná schůni odsu-

zován byl presidrint a voláno po

zfoěně vlády Na sta lidlshromáž
dílo e v paláci a fflčnfk vynikajíc!
tnnerál Židal odstoupeni prehi

dul LÍJ rozehnán byl voj-iker-

rikolik jich při tam zraoKno Ve

mítut je ataoná právo a íthŽeuo

je voiskoiii

0!jyvii'é mřl Drrní'iilU v

Kolombií pfí zvísti že Panama

odMpila vzbouřili in a výhro-iova- li

konKnnlknm zodpověd-

ným za to že průplavová tirnloiiva

lay -- llerranova nbyla ichváleaa

l'rotimerické amýtlenl dostoupilo
vrcholu deruoiiHtracI proti ameri-

ckému iriÍMtokontulu na jehož
dam lid kamením ňiotil ale tak

dalece žádná vétSI Ikoda nnapo-tolnn-
a

Kolomhlcká vláda poulila do

Londýna dlouhý prottut proti

jednáni Spoj Států v uírtiž uji

éťujc 2e slechn zodpoví Jiost
ca odtrženi 1'inamy ipadá na

Spoj Státy kteréž prý povxhuro

valy revolučního ducha v Panamfi

dále zabránily Kolombii aby

použila proiťedků nutných k po-

tlačeni revoluce

Marreplio tvrdl že Spoj Státy

porukily článek 351 smlouvy t
rokti j8M6 kterýmžto prý člán-

kem ae prý Soustátí zavazuje
Kolombii k udrženi její

vrebovanoati na Isthmu

i twinu a aruiiu rrnuaniia KriinK Kvojtnk Vtskrznť! turiiitícké vozy do Sanna roku ao a Q ul v So Ornaze w:a fa tk ! iiillifili"ti-(li- t JIM 1'lfha lul o
oN Ht tu) Ciir '1'u liř MI7 Ho II Ml lífninlk Fmdcímco Los Ariplií a ScattloAlola Kiioiir IHikl Ho 13 NI poK lo(l ni V '
Ku o I ťtíHiiin Htr vlior najilku Aiik

Klzný Mctzův ležák stálena čepu
NejlepM vlna likéry a doutníky
Mimo to má na skladě hojné záso

&uf)Mii Aloion Kokuaiik lo iirano-rini- k

Itali Iloniliir vfn nr Vf hol rov

Umři O J tt KňÍ}1Si9f a MnjircMuni výlohy
vfmvhni volní praHiUtky hl fiitilcnlin

HiifJn II %H vr xftstiAno H otHfílnAvknu iIhiu
k rule o ichir um maiKwfíM holinky pfIlOil rrsf uřítí ftliíí vrtl #:♦ f í ff jS4

Iirí'1-- ul výluhy ''l irtun tVílnv iMfflnťy oh

líi kUi kini)i och jitoiU iMUry 1'lítf

MIKH JKWiailY roM
o 'JI lplnHillliiii hlnitfo

Nnt voltkf kiliil"tr JmMhujl'! fW rfinf h

iiufUnck HkvoHiťt h"(n íhimW fťVolviTíli
rmflt kiltíí fhnřA Hntu koiut íiářífti licích
mř- Hit MftkiA nul yII ii oixírřonl kí

ký tiWilink V Kaiiar vfu ní Ant pJfÉp!
W kfMytt fa TTlJ--

by výtečných kořalek které pro Vařák r"iorni vfunr Ani K Novák I V
KaHuir iloori-- Joa Jlnilra

J B REYNOLDS Cíly Pass AgentJednohokaŽdcho člen Z rozkazu Ti l Jmi Hukni v Oimilia

irtlifvá viliritvliii irii- kaMott druhou i joa Fsrrum ul OmtiliaVelícího Kancléře
Hed Sláma S A a P

atřwlil v niAklxl vi"f ví ftvé MtSutnoal1 tAM

iy mh Mt cwpiln Jnanř JMik tulinnmk
Hnil Klliliiiíiir Kinwilllutn Ht Dfotnik Ant
In lif U klnOmi Jan Koiatii

Táhor Koliitiihiia ť tl VKMV

p'iHl avojn [ir j v „' iň e: fi kuíilí I na
IMn v m'mli-- v afnl liouou 1'Milia nu !S a
vVii'am uilul Vol konaní Jun Kriina ni
ainkoiLiii rr Hnnilii n klioh H A Hirawk
la M Wllhiiin lil lLilit kr i kh: „i

i i knliil vnlltrif tríín Jan KolAf

Na
jrÉj za m ttua

Od 3 do 10 akrů pozemku se

dvíma malými domky a stájemi
blíž5 Masent 1 ' míle jihozápad-

ní od métnkých hranic Dotazy

zodpoví ochotně F G UKLAU

502 So 13ti! St nebo 950 N

251b Ave Omsha Neb 13x1

Příjme no hospodyní

dává levníji než kde jinde Jdete-l- i

kolem neopomcflte se v hostinci

tom zaHtaviti neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ocliotnč obslouží

— V pátek čatuifc ráno vnikli
neznámí dosud lupiči do hostince
GoldHtromovi a uloupili tam $7

na hotovotti Rozbili sklo v

předních dveřích a otvorem vlezli
dovnitř Policie pase ilní po
podezřelých osobách a jen v nedé-díl- !

zatkla pobcic čtrnáct podezře-
lých ptáčků V nedčlí časiií ráno
navštívili lupiči grocernl obchod

p Filipa Krause v Albright a lup
jejich nestával hlavnd 1 tabáku
doutníků a nakládaného zboží

Psa Kraus nemohl udati jakou
cenu má zboží ni" odcizené Po-

licejní náčelník Briggs jest od

PAUST ffl PIVO V TUHU
íopuju íoviillnl rifllí lioiitiiiftký

foliti "iiíťríí'ilf v rViíiusíliií NinI
O cliiiliif riíkiiack m ní u lulma nlkily noun Knmifi vtii'tifin at loiilakjÍMi mm
v7t-- ii)inii?l viia tóí výliornýiiil vlny a likéry s Jmiiiiiul tlóiiitilky

Niivitlvlti JtJ itiulrulió llřuírn ni'i1ii'i

i titrvift niíi-l- vlaatnl krajanl

Ilnitří IaTiiiicílovti
ritfo 1144 jilni 13 ul

!Jv'ii1f zís't!iy maea vícbo dritliii

azímek lalámft Šmink ftliee víehfi co

f fjleir tonto ípadA

Ceny levníjšl než kdekoliv J!nle

viiiwovi I trífl'' Joa Ort vílior maitkii Vf
Hvoťoila Jan NftMAiiMili a Kanil Kijim'1

Táltur NiliriiMka ě 4771 nw
jiilívá v pravlili lniS íIiIi kaflon pryon a

linu allwln v i''i--l y hodili voíui
a'n'p Jaliil II rru-li- Viillio konaní lrnnt

Ilnllf navoiKl l'i'lr Tlrlif iomnl A llramla
klcra Vni l'llliyl "10 lllrkory Hl nrovmlř'

- lioli: vnllni atrlit Ant NnOrka nl

alrftl Joa l'li k

Slmr llvřil-- i Nová Jinliy (t 8(1 J('
irtlif v avai linip kaltilou nudili v míaicl v

Přijme se ihned dobři hosťj~
O10ttOMOMoMO1OtaOOM1O)O1OtaOMO'Ott

o
II lioiluoM v OHriiinn atlil irmiaMikynis HHt
Aniikn lim Ho I !l h Htr antnlna Killl 'hl
iairan ii Wllllamanoklailiili' Maria Vantral

dyně kteráž by zároveň byla bod-

nou a svědomitou ošetřovatelkou

dítek totiž sby je míla ráda o ně

pečovala a k dobrému je v)a
Může být od 35 do 43 roků stará
bizdělné dá se přednost "Jsem

farmář vdovec a otec pěti dítek

MIH Wllllaina lajiiuinli Vlili HarUil tmi) ! Frank Fíijiiioii
sedlářský

závod

otevřel

nový
roulKtnn A va

Ioi řř!ii!ay TrrB ř I

udliýá Jiainou miainé a au t
kailou rl vrlou nnrll v alnl Mnlrov riml
uvlkanll Anna I hlilnrM lim 11 lit ml

%

%
o

l
af
o

I
l
a?

o
%

%
a

Mám na prodi j pozemky v okre-

sích Hutler Seward Lancsmer

Greeley Ilowsrd a Uoonecelkem
sni 10000 akro Kupec muže si

po přáni svém koupiti íarmu jen

o 80 akrech aneb třebas celou

sekci za cenu od $15 do Vi akr
BližSI podrobnosti sděl! vám

ochotně Frank Mareš

ti~m Dwijht Neb

ljUtlky Ir' ICinlll Clililinr1 1'p a VViJI um
ul tajmnli' Mnrl Vu-- k 11 II ul
Sfcitiili- Anna Hva'ln WK la ul poklad-nl- e

KrnnIKka llllnk Ym Jl 1:1 ul Huwf
kyrií JoalB MaUjkii ytior malatku Krami- -

ka Kitnin Mary Km Maria Vanat 4fnt- -

Ian l'atnnn Jcal ilokoiuilý mlatr umllřl ínkf a vknanil a iliivminí yhuto-ven-

vyrnlmy Jnlio ylaknly mu rSmlo mnoho aťiilyYli oilkiirnilkfiv Zlmli
vule koftk jKialrnlo anilin fíittinnl a víIIiit van cit ilo oliorn
niiďiM iliiliht n a ya vjřlioni u Jnkoat vSnlin I10AI a ruM Hiirňvkitui
lniKKn kiif-ar- aťl vřnun mi vl4ttif iooriioal tlliolioilnjcl 1 iirtiit--
ufnil ílnbře kilyí aiiilláskc yhol oljjoilnl ai 11 pinia KaJmoMa Jílml

ni yýiior Maria nuluji a Anna uronil

Talinr Mrta lín I2ií It N A

Která žena přála by míito hospo
dyně přijmout neb po případě
vstoupit! se mnou v stav manžet

ský nechť se přihlásí u "Pokroku

Západu" Omaha Neb a k na-

bídce přiloží svou podobiznu na-

čež obratem pošty i má podobizna
bude jl zaslána Mlčenlivost ctí

zaručena ifxi

odtiíváafltinil irnl nattail rniftatal vankol- -
ki alnl rurteMjk Mary Holi nilaxi
nfndandka Iom fa Kltmova laji in Katotina stostosostoatostostostoitostostostostcstososioiaoit
VnIKiiliovaká liliu Wllllain Ht jold Mar a

HrM'1va kanrliraa lairoia ru na niaraii
ka Maria l'Mliylov vnu ni atri llartaira
llr„l ranknvnl alrlft Marin Vf- -

scn- llarávare CsmoiHirinalfiku Anna Bránila Trrolo Malacko
ví Kanny Houknu aiiol Iřkař Lnul Hvolio

da Mary Houkal yyalankyn dn aliídii Marin

Holly inlatnvyalankynt Marie lioiikaloyi
—-- uriKltr v velkém- - —

I Ledviny
Ví majf dilloiia kol: ihavovatllí- i
í? loitodlUjth Mtck třchabylt J
8 tlw porornóiiin Jcllkox ono- - 4

t niKačnl Jejich riv4 povéllvé i
K Aldk)' f

Tišině vyřčená a mkovaní plnnliová nAřlnl — Cínovaaí ploch
Metný plo ii a iTov ehn' - 'jin j drt lihililky nožKakí
Klmr1 mi ykly tltn'U st rané nítitJe s a)nr'ovae tnou „„

vyalouillí prorokyní

Hál l'almv l)Fcroř7 Kruh ílřTařfk
9th A llrn-- f nlliř Omaha nbrOdlira v4 arlini kafdS druh' pondílf f

míí-- l y mlatnoatl Ia]ťiara na HÍ a O ul
Harlmra Itarrk dAaťiJní porunlnii Anna
Vlach mtel plwlailkBi Kalle taj
M7MOS Marl Vomf ka nokladnli
KlKnora Klafl uraodři ranc-l- Koulaika

hodlán zakročit! a v&( přísností
proti všelikým pobudům jimiž se

mčslo v posledních dnech jen
hemži

— Krajané již potřebuji dobrou

práci zubařskou nechť se obrátíš
dftvčrou na osvědčeného zubního
lékaře drs liaileyho jehož úřa-

dovna nalézá se v 3 poschodí
Paxtoh liloekuOmaba 8—

—- Dřiví vápno cement plast
ttd výhodně koupíte 11 Crosby
Kopietz-Case- y Co Mají též velké

výběr vlech druha uhlí Zkuatý
a budete spokojeni s váhou i do-

brotou zboží Úřadovna jest na
N ulici mezi 34 a 35 v Johnro-nov- ě

pozemkové úřadovně 6—

Horno Furnlturo Co

j05tsev 34 ul South Omaze
má na skladě hojný výběr nábyt-
ku koberců kamen a pod Zboží

prodává se za hotové nebo us vý-

hodné splátky Výboroé zboží
vzorná obsluha 34—

—- Nedělní divadelní předsta-
vení Dram Odboru Těl Jednoty
Sokol netěšilo ae takové návštěvě

jaká se všeobecni očekávala Di-

vadlo to sehráno bylo ve prospěch
"Národní sině" avšak ani tento

šlechetný účel nedovedl nadchnou- -

Severův Silitel f
nroha tiraviairi nati voniecaa fi"iiiin
Anna II lávka vntfnl tr Jinla K ranek
venkovní trá! Hnala Mu-h- a praporřnli-- i
Anna Sobealavaky Mayuaivna yoaa
Krancla Halu) ryborniajelku

TRŽNÍ ZPRÁVY

OMAHA dtié 17 lllodg
t rul 1 ptl kát nuri 44 ba

(fí I bil Sic "

HrDbrr eorí llk''
Vo)t lrťrlt4 I4e

Mtalo a ailulírau lí) lib

Má!ofrm Mjlil! lftlM "
Mbla Utm IfatuS ti SobrS HH "

"SMf 4Tt4í

KofaU S®H"
"

Suchijf Sj

"Kokootl 0

Kraetol Ui "
ROUTO OSTAOA dm 16 llloío'

Voli plkal UmJIp( Itoa 4- -

Iríi7
Jalsfto 12 103171

Voli k krwnl t2řaíJ0
PrmMUaJIp HfcWtf
Pmuu prmthdal ~ 404ac
rrmuu kraba tllki

OmMjlapIt tIO
JkfiU 4KQ4

Poílnaje t liat zavedeny byly
veikrzná každodenní apacf vozy 1

Kanaaa City do Jackaonville ťla

přea Memphii ÚirmioRham At-

lanta FK1SCO DRAHOU a bu

dou v používáni po vleebny zimní

měifce
Thk Sdwtmkaistkkn Limu id vlak

vyjíždí 1 Kaniai City v 6:30 večer

každý den urazí ceatu do Jack-

aonville v 38 hodinách

Vedle veokrzných spacích vozu

do Jacksonvillo opatřen jest vlak

teoto elegantními sedadlovými

vozy vyhlídkovým vozem v nimž

jest kavárna ji! řidl Fred Harvey
Žádná jiná dráha nenabízí tak

skvělou dopravu
Dalli podrobnosti sdílí vám

ústně neb písemné
J C LOVRIEN

Ass't Gen'1 Paas r Agent

16x7 Ksnsss City Mo

Kdykoliv potfelitijola kořiír k po
bllitl nb k vyJIMVa olijndndjla al

JJ v nnjvřtíl pfijíovní konf a povoro

Palaco Stablcs
C IIťltKKiinOX ataj

roh 17 a Davcnport ul

Kořáry Jaou vybHíny a proto
ruožno t nlťb podnlknoutl f delll tý-l- et

Povoxy tno7no st objednali téf
telflfonleky TEL 287 23

ledvin a jater
sactirtlil ui tlíc Ildl

vyiKvanl provázán bylo
bočními IMI řalavka taét
nebo překrveni ledvin tlontcn-fc-

tlnčntont cnfcrovon Spla-vlc- i

latvrdloKt late- -
Neodkla-dejt- e

cpozore lote-- tl podofend ob-t- u-

Ceaa 7S ct a II2S

Na prodej v riecb lékárníeh

Mlýn na prodoj
Mlýn v dobře osazené Eeské a

slovenské osadě jest za dobrých

podmínek na prodej Mi dvČ slo-

ženi na pSenici dvě na komu a

dosti stálé vody Rybník saujímá
rozlohu 50 akro a jiného pozemku

pfi mlýně jest též 50 akrů Bližlí

oznímí John Jelínek

PfedpIafTe se na Pokrok Západu SI ročndP O Box 314 Braddock Pa


