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Metropolitan Hotel roli 27 a L ul
NrXNíNinirftli o Tábor'' "tUk A01 'JMM!

títl K MírtiHi
NelirmU ř líT 1 MWl

retttbvMt li ť II 11 ot dnr
t i j# a řnké firmy

lTnHiť C?il CN

£livn nalíi st na 14 a

William ul a VI v Ontago
lumbrr Vildu 1'itma lata lio
divá i Ml tť ho druhu a tatutujlc
plné iMpokofril ládá o plinR
Milanů I KANK KAMPAK

$1- - lidit

— Milkami l potManý mi-

nulou tobolu %íf Těl Jd
vydadl e tntmr-níl- t Ni-vltét- a

bli ubrovská nrboťpouie

f ♦l kiwi fc'(lk (

3 --AUCJTJ-Qt 3PapC± Uml umo jl llnJJ padlt vn'tUha ipůnobu 'rko jou Vrlml fité Vůl--

cell ol tlulii itt it uijlpu NikU brbutlrit lépe a Irvnfji
polio-lí- ni nli Pptl máju loltou ikulBatV)hol kttiHmu
a pak ťl "I v)'Iioib( tpulffnlk Za rotnou obtluhu mři

14ti S I jih St Omaha

— lBřt t)iálit Ji) f ('fOili-- J

nall oln hiídni niitootti v dru

hí it p)ulio ll U to iv pvílíl
l ýtí lnou 1 nrpttlkh kh
koliv bJi koiiv ol'ídniit)Mi y

víte 1 v létu době mámt vMy
to co ohlalulrrne Mužské hrd

lldttl tl I Ii"
MIMU! 1M !: Anwsr VAPEX

♦- - ♦♦Sf: 4

imiwli do(vlrt t kfVm dvol

uaovnl 1'ttrttfha tborn
I pt plttřiátim k Vín ty tttli

ji řlny polku fihr(tj Ni
Mil b WU dn 7 únuti tvoláaa
r l ftr rit dfultoM hit linu oJptt-I-

tol do Národa! Síni M putě
d voli a últdulkft uk aby t
ciiífiiím co tivjlřu iipofati)
tylo Ko spolku lom iito přijímám

jiou jak dámy lak i páni k luš

ititrti rpřvn tou tMi li tthop
noti k ipěvu point Ul ni ťor
molioit ta plihlátiii ako flmové

připlvtU I — Vstupné proutím
ntrl Hizt llůiiitioi' lVi
tvé ny a diriy a p(iifle liké ta-m- i

(iěu vyučováno bude od

počátku rtvet kého nrodvialého

skolku jrtt tde nutně llrba a

hvlo "Co Čech to přvk a hu
drhnlk'' mělo by zde osvědčil
V kal ié jiné malé osadě dobře

prorplvajl jeden orb dva pěvecké

sbory j'nom v Omtte vše mrtvo
V naději l počt t přihlásivších e

přlttí neděli bude daleko větší uiž
v první schůzi toamenáme ta v

úctě ta Pěv sbor Lyra
Výbor

— Obilní bursa omažská vstou-

pila v Život v pondělí dne t úno

rt Nijm protciroi IR alaarjmrullni cenu fi 00 Ivůvofl
gali-ri-

e

byly piaém amyalu slovai nrisetsi lio noi]oiho trtilla o

Itilcy Brotliors Copltplnfny Počítá se ie Sokolov
a hontili v tohotu na tooo osob

VELKOOnCMOPNlCI

Mcn jínřho n I pouilta ol tno
Ivf-ino- imil 1 'n rt v) jí lť ním

tak láinliti i'l 'iu omalikho
takým (pil p II J hpiiKd 1 fit
117 jíl l( ul Čalouník a tru-

hlář klrrťl praví-
-

' VM ) m rrnt Minml 1 1 Ir

firt ítyry i(U t lnlnl ylr
wm vtr nl vyjilllll mulinu

Mnilnkr4l nui-- ml tiianMk t Ul-k- t

rumUtiall K Iv I )ri Ul Jll uk
nim 'lni ~m l (lil I'll Mn in'l )rni
tl nlilllf t mirnlm Ji I lu in i4n

ku mn vyrutivnly 0nlll ti l'tn't
KUlnry I'ÍU v Kulin A (11 l kUnř r4
II t OoiikIm h"I Jm Jo ullval Vy-líll- y

iiinn tu ryi hle Nemohu Kk tru
dinll vyn htiUll"

Ni pniilpj u vlc-r- (iiirhiHlnlkň ('iii
WriiilA t' Iluffalo
N Y vVlirtliif )lDte pro Hi Mlíty

1'miiatiijlo ] nu' 110 I)omi'i a nclirřle

jluVrh

Návfctřvi ti svědil btt odporu
o vrlké oblibě jaké se t(M nia

škarni pleny bujarými Sokoly po

nhiilil maUrní iIph v

miMii dne 11 únoru v

ftil Mrtion 'M kraV
ii li rrn Jo mm j sta-

veny v srorcriifm tilnHoilt)

p ťhlctHirátlitn KouUkJ
lín nu Jlhtí 11 iil loó
rotUmi mezi iicJU'( mi-

nky IVsky llutlobuí Shoř

Přijďte JUtó!

— Ve vvroíní icliflít ládu Slo-

van t 7S £ČHJ tvolcoi byli pro

pMftl rok následující ůUdolci:

ťledrda J II SteiKt--r doaorce

Em Dufek aa odstouplého ttar
lího předsedu AI Kcřisko tajem
nik Kirel Frýiok úietoík F J

Headla pokladník jo Srámik

průvodčí Ed Michal doplňujte!

výbor majetku na tli roky Václav

Schneider vnitřní ttráž Karel

Vrásek veukovof btráž Jos Šrá

mek ml tástupci do školního

výboru Karel Frýaek Em

lek Jos Kunci

— Výborná pověsť české ho

Likéry a doutníky
Oltl Mllllry Ityo Diamond U Ilji-- '

H Arrhťr Hourlmn

tádané a to tlm upíte jetto l'l
večer pořádán I') I ještě jiný řeký
pita maškarní v íni Metzově

Obecenstvo počalo e schárrti

I'iriiinu Nt 03IV1IAbrzy po 8 hodině večer Při vý-

borné hudbě Kořiskově vířily 1

jakéž jiu kdy lcli Mulké

pruhované vlněné podol prádlo
krásné červ-roav- é barvy spodní
košile a podvléčky oboje dokona-

le thotoveoé a lemované atlasrm

0'ilik to ktrrji So kdekoliv jinde

prodává pří Drjmeollm ta dollar

Naše výprodcní ctna jest 45c

jeden oblek Jeit volmi řídká

plíležitost koupili dobré zboíl za

malý domik skutečné jelia ceny
Mužské pevné střevíce do práce

75c pár Těžké lieavcr zimníky
fa tluflaté Chiochilla timnl

ky Mužské těžké CorJu- -

roy kalhoty fl39 Prodáme vám

též nejlepší nrjpevnější a nejiěŽŠÍ
košile do práce po 39c Vlněné

mužské punčochy 9c pár Liché
a zbylé šatatvo pro chlpcé velmi

kole orjdřivc masky i nemasky
a teprve pozděi kdy ž dostavilo se

masek tolik že se mohly sotva

miny v kole směfttnaii vyloučeni MWollstein&Oora Ubchoi] Hci thtiujl ti velkých Ciíckloylírosnemaskovaní z kola Z misek

byly některé velmi pěkné a proto
úspěchů ze zařízeni bursy této je

již potřeba v městě našem co stře' prodá vám gallon
vzdor tomu Že pro ty orjlepšl disku velkého obilného státu již
určeno bylo více cen měla porota dávno pociťována byla dobrého claretu "S' za 65crozdinlm jich nemalou potíž

výhradní majitelé

Jiickdaw a Ture Peter
Samo7it 115-fl-

i korálek

Západní dodavatelé

Koáerlck Dhu íkotské kořalky

— Děsné neštěstí přihodilo se
v Councit BU1ÍÍ1 krátce po půlnoci

Nicméně porota sestávající z pppody "a Sňnpce" proaikta i do

vzdálené vlasti staré a ioviálol Fr Janáka R V Miškovského
v pondělí Nevysvětlitelným dohostinští Fraocl a Vávra mají Chas Pavlíka Fr Dvořáka El

Přineste vlastni svQj plucar a bude vás stáli pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 ul Omaha Neb

sud způsobem vznikl oheň v obydlítoho velikou radost V Omt vf Escapernonr a Vlrtjlnla Dart vín

Repsoldovýcb Kalifornských vlnp Christensena 1602 již 10 ul
Keicha a LSed blamy zhostila se

úkolu svého čestně a k uspokojeníjiž každý že v hospodé "u Šoup
ce" možno se posilnili nejen vý

a nebezpečí nebylo zpozorovánovšech přítomných Ceny obdrželi:
dříve dokud plameDy vysoko k

boroým ležákem z proslulého pi 1 ženskou — 100 kusů stolního

a pálenek

3Inlt 31 arrow"
Excclsior Springs Mo

obloze nešlchaly První kdo
"Bwafu'nafi mř Mfys"! Wfmm 'jr wyawpima— a fé iál

vovaru Schlitzova barvy červené

i černé ale i jinými nápoji řízněj-

šími gorty té nejlepšf Vedle toho

poplach učinil byla pí Christen

senová sama jež běžela sa 9 XJmil Uhlí! umuSulpfco-Salin- e a Regent minerálnicb Ted

nádobí — "Co Čech to Sokol''

pí F Roučková 2 Ženskou —

skvostnnu lampu stolní — ''Pra
mysl'1 pí A Gormanová 3 žen

skou cenu — skvostné album —

laciné Duck kabáty s velmi

těžkou podšívkou 48c a 75c
Kožené rukavice 15c pár Muž

ské trvanlivé obleky £3 90 Do

sud máme něco zbylých mužských
Jeans kalhot malých rozměrů po

25c pár Chlapecké plstěné boty
a přezůvky 30c set Zimníky ko

Žešinou lemované od $5 90 naho
rn Jersey kabáty 69c jakož i

velmi velké líce skutečně jemných
obltků a zimníku Hledejte velký
štít "Sale'( (výprodej) č 1519 —

153 1 Douglas ul

VHE (ÍIARASTEE CL0THI5U CO

— Hlavní klerk stavebního od-

boru městského oznamuje že bě-

hem měsíce ledna vydal více po-

volení k stavbě než kterýkoliv

ma k sousedu co živá pocho Téžpo celý den chutný zákusek
deň Ve stavení nalézalo se pět Trrilá 1 nií kkí uhlí víi-h- drolin rrjmrna OISIIlIKM1:

UIIIO Ulil doBtiincto u atarťlio railebo xiiámťlio
Toilenei"

notná porce humoru také za něco

itojf Krajané z venkova učiní dítek ve věku od 11 roků do 5

měsíců jež veBmís k smrti upále
"KvĚtinarica Anna IJenak ze

jediné americké přírodní katari
cké vody

South Omahy 1 mužskou I LEVIIL0 v c 7J5 jižní a ulicodohře když za pobytu tvého

Omaze navštíví hospodu "u Šoup ny byly a matka jejich sama v bez
velký cestovní kufr — "Kardinál

nadějném stavu dopravena do ne CACILLEY BROSce roh 13 a William ul ijx Richelieu" p Emil Čermák 2

mužskou — pozlacené stojací ho
mocnice kdež později zemřela

Uhlí mažete si objedoati i telelonicky číslo 1918
Za výbornou jakost a spravedlivou váhu se ručí

S¥SÍ IZE OI-fc- liOMTATI TÍIIOUSÉ JtWCK NfItINU #715 luna
ťc&lí rozrážel vám ioaluií

— Včera v poledne překvapili
Importéři a velko
olicbodnícl lihovinami

OMAHA NEBRASKAdiny — "Americký Sokol p F
Maožel její právě nalézá se v práci
na farmě blíže Crescent City

(

nás ivou náBtěvou pp Vác Kíh

a Jan Rech od BrainarJ Neb Rendla 3 mužskou — toaletní
— Dr los Kašpar syn vážeádobí — "Krejčí" p Kratz 1p Albert Janák od David City jiný rok předešlý v měsíci tomto ného krajna p Jos Kašpara zNeb VSichni th krajané jsou vzdor tomu ze sibiřská zima pa- -

skupinovou
— b kusí japonského

oádobl — "Motýli'' sl Anežka Prague Neb zajtavil se v Omaze
pokročili a tudíž i zámožní rolníci tttiitt tt 1 1 1 t t ttttu tttit tt tttu tt 1 1 1 1ttt 1 1 1 1 1 1se svou spanilou chotí na cestě doKaucký a Hoagland 2 skupinu

oovala po celý ten čas

— Omažská vodární společnost
Přivezli do trhu south-omažskéh-

hovězí dobytek a ač nepochodili
svého domova Dr Kašpar vyvou — I5 00 — "Sotistružníci"

obdržela rozsudek od obvodního

D G-eilu- s

dtcvfi l priívi

HOSTINEC
ví 1202 Ko lSthSt

roh 13 a Plerce ul

Znamenitý ležák lihoviny a jemné
doutníky

pp Václav a Rudolf Tomášekpříliš valně jak s námi alespoň i Dominový Pleslfstudoval lékařství v New Yorku s

výborným úspěchem Uznávajezvláštní skupinovou cenu obdrželisdělili přce byli dobrého rozma

ru Vědí že co na dobytku z'ra však že ve veleměstě tom naskýii"Indiáni kteříž si jí opravdu za

soudu Spo) Států jímž městská

rada odsuzuje se k zaplacení dvou
últů každý v obnosu $46040 za

pronajmutí hydrantu Rozsudek
se mladému snaživému lékaři nejsloužili za své namáhání Ze šaškůtili nabudou na obilí Byli jsme

obdrželi ceny peněžuí: NejmenŠipotěšeni jich návštěvou

— V pondělí ráno přijel do O
šašek Joe Chvála dále šašek Ja

ř-x- T

Teplý zákusek po celý den

lepší příležitost vzdělali se i prak-

ticky v četných rozsáhlých tamních
nemocnicích pod vedením proslu-

lých odborníků setrval tam něko-

lik let Nabyv znamenité prakce

nota a konečně šaškové bratři
mahy starý náš přítel pao Vojtěch Zastavte se taml 21

1 uspořádá i m

1 Řád Dotromila cis 116 2 Č B J
Z v Sokolovně im jižní 13 ulici %

2 v Hobotu vďx-- r 1iií líiioni 2
it
2 Hudba p St B Letovského Zaíátek v 8 hodin Z
Z m

Všichni návítfivníci jsou žádáni abv dle možnonti dosia- - Z

Konvalinové a Hlávka Po rozdání
Chládek ze Scio Oregon Fa a

AbHESAŘChládek trp! očním neduhem kte

rýž si přivodil v srpnu minulý rok

cen rozproudila se zábava všr

obecni jež potrvala až do 3 hod

ranní Zábavní výbor zaslouží si

ploé uznání za vzoroé udržování

odhodlal se konečně vyhověli přá-

ní četných svých příbuzných a

přátel a navrátil hc do Prague

vydáa byl proti mayorovi měst-

ské radě a městskému pokladníku
a zároveS o liouzeni titíž k zapla-

cení soudních útrat Žalobce udá-

vá že jet povinností míáta účty

ty zapraviti a v případu že by

peněz nebylo má prý rada právo
vypsati zvláštní dan ku krytí zrní

néoých úiiQ Městská rada se

již prý přiznala k účtům těm

— Během tří dnů min týdne

kdy teplota klesla pod ou!u zvý

ČESKÝCH SPOLKUpři čistění leča Hledá zde po
tnoci lékařské a doufejme že jí Ncl" kdež se hodlá usadili Přepořádku od počátku až do konce
nalezne u výborných zdejších od

jerre Dru Kašparovi všeho zdaru! OVÍAIÍA
Tálior Ncliranká Lípa ě I3 VI OW

i vili se v domiau Z
m

t Vstupné 2So csCba 2
) KAtt hv al ttF1 tktvvnttll tth VMfifunl 9t II t l

borných lékařů ilodiá se zle
zdrželi po delší dobu V Oregonu

- Žáci zdejší Čei Svob Školy odhfirlSí kudlou J n4ll I 4 řlvriek

plesu Jak s námi sděleno zí
bavní výbor jest úplně spokojen n

výsledkem plesu tohoto

— Krajany naše upozorňujeme
na ě zařízený I3oy's Home

Miflcl i nlnl J W llntiii Konaul Jn V

Kn'ir inítiliotjul V J Krejtí hli-r-

Aotm n'lií 8M Hu ÍOUJ avo Ikt AfNovák

„„n vimiot j i iirmiim m

i) aneb u p J MaUmnicri v Hokolovní
¥ ~ - Z

daří se mu dobře

— Velké oblibě u českých ho

činí pilné přípravy na neděli večer

dne 13 březni 1904 kdy třhríti
hodlají poutavou žertovnou bá-

chorku "Král liliputánsKý'' Ctěné

tpolky a lože upozorňuji se na

iiiiiiiitiiiiii14iiiaIMMiM4iiU)Khur Iluli-ular- ě 00
šil se peněžní oběb v městě našem
as o 130000 kterýžto přírostek
hlavně plynul do kapes uhlířů

apodyněk těží se výborné zboží
Oillivé wMim kitMon 'Iruhou ni'dřl v rtfrSaloon na rohu 13 a lloward ulčeského řezníka Chas J Passícka Mrioiii Mni n n noa xip vyn'!v němž opět hospodaří osvědčenýPřece tedy někdo má prospěch i z

datum toto a žádají se živořili byjehož obchod nalézá se na 10 a

Baucroít ul A oční také divul český hostinský p Anton Křeček
přilirtl Anna Kr')'( ofnldk Vriř fiat
iuék 1HI Ko 10 Kt iiii'!lk JiMlit Oři

injcmnloo frantllkk fwk :H Murtlm Hi

íí'ui-- Am Mit li I2l Ho I tu pumml
ni' Miirlu llifíiíi t li V IIMi il rfdinrkviii

takové "sloty zimy" jaká minulé-

ho týdne řádila
v den ten zábav svých nepořádaly
Bližší oznámení později

Jdete li do města aneb z města a

ŽeknniČní doprava mezi OmaJ'M-f- vflyir fimliUu Khinhui ilt(fáb— Jakožto výsledek řevnivé -- - české obecenstvo a všichni MurlB liuikíek Kmntl#k Ink
Hkt VtlHkf ě 1 K UJsoutěže mezi drahami jež ústí v

našem městě oznámila dráha

hou a Chicafm po Mílwaukte
dráze hýla řvýř-n- o tři rychlo
vlaky dtnně tam a zvlt Na v ijTTáTnií1ln trhbtu klnru 'tfrtou MEZI

jste-l- i souženi hladem neb žízní

zajděte si do hostince Křečkova

kdež řízným ležákem Storzovým
zaplašíte žízefi a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též i o nějaký ten

říznější doušek a výborné doutníky

smísil v hi':k-- i o i h ortu mul u IlulirovNorthwestern tuížení o 2 centy na klo ok H a WIHUm ul ťfl KrHiiir-- f

chod jedoucí vlaky tyto vyjíždí zloj Jol riiK'T MIM Ho Hlút~t Jr Hvutiu- -

milovníci vznešeného umění hu

dstnfho zajisté s povděkem při

jmou oznámení že slavený český
virtuos na piano Otakar Máiek

ř udě koncertovat! v Boydově di-

vadle v pondělí dne 8 února t r

du iwi WHIUiniul pokl Ant Klifkdovozném u všeho obilí jež dová-

ženo jest mezi Omahou řekou Ut Jhb IIiih ě 6 ItytířS PrtlilB
jest postaráno Zi nálev

union nádraží v Umaxn jak

Čís 1 OvorUnd Lim v 805 odp

Mississippi a Chicagem Tím odlifvi ví §fittr truhf a řtvný íirtk f
nou naleznete buď samého Toníka mtiiťi v nouin ynrmt vc nrmlkov miImIiioíidocílila dráha Northwestern nej
aneb věrného jfho klpníka p

O Málkovi jde jeden úsudek že

jest v umění hry o piano rovný

proslulému Padcrewskérnu a že v

nižšího rekordu v ohl4u doprav-
ní sazby pro obílí Krok tento
však v povolaných kruzích vykládá

Hokolovn VIW %nnrM II "1 Kn

tu UH So mr K li Crwl Hltnia
I Ho 14 Btr AnUin TurřiPk M ul It

TálMr Nibranka i 4771 JMWA

oiilif vi v pmiI-l- (fíhni kiíilnu prvou t
ttutl aifMlu v iii:l imm bodlo

OMAHOU

A

CHICAGEM

PO

Chicago

jeho vlasti pohlíží se nalí jako na

ni u jHn Hro hk V-- koutol John
se jako neprozřetelný jenž nepři-

nese užitku ani dráze aoi
větší talent než sám Kubcllk jest
Umělec uchystal následovní pro

gram pro svoj koncert v umaže:
I Uiu h Trnuli Toccataand Ku(ut

Bri nvilfl KrHfvhouiimnkél ft Holi
kiTk Iimn Hrnruovftk urtvo'1' J Koliniit
vnltlnl utrtMiM Křill'k VMiikoviii ilráJ
¥l Illiv"k

rdp h„k Tyri é 1

Kilová tré wlifiru dvakrát riiíii káidou
t riMléll 4 pMilf II v nifli I tínl H"tvirMl# Jí vlih Il mm I nullll — Kl

V poslední své schůzi roz

Us o Východní lup v 5:450111
Cis 4 Atlantic Exp v 7:45 ráno

Limited vlaky jsou řádnř vstlí-bnlován-

parou vytápíny a elek-

tricky osvětlovány s elektrickým
světlem v každém parádním poko-

ji— Výtečné jídelní vozy

3 vlnky dnniié Q
tam a ziét J

MÉítťká úřadovna:

1521 Fiirnnm ul Omaha

hlavrí jtídnstel pro řápad

Václava Najberga kteříž vzorně

vás obslouží Tel: A2526

— Včera odpoledne navštívil nás

p Vojtěch Kovář od Lidgerwood
Sev Dakotř kterýiizastavil se v

Omaze na cestě tvé do Oklahomy

Jedu tam s p Petrem Váchou na

prohlídku pozemků Oba knjané
hodjajf se podívat též ňo Hotjvjr
Míssouri

— Elegantně zařízené a bohatě

zásobený obchod doutníkářský
vlastní pan Václav Dušátko v č

1260 jižní 13 ul Na skladě má

Jieolhoven Rondo (J Mínor

Oluek HintHnHnllet 1' !(''!
IJiyiln Afl!iut

Vždyť u mistra ťas3Ícka dostaoou

nejen vždy čerstvé maso všeho
druhu ale i výtečné zboží uzenář-

ské u velkém výběru HospodyO-b- a

kťsrá koupila v obchodě tom

jednou nepůjde podruhé jinam za

nic na světě Zkuste tol 37x4

— Krajané již jttou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte-

říž se chtějí výborně pohaviti mě-

li by oavštíviti moderně zařízený
hostinec 'u Habru' a 1 roh 15 a

William ul v němž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho poslou-
ží vám šaramantnf Čárli nejlepRÍ-m- i

doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 30—tf

— Jos Novák jeož až dosud

držel hostince na bývalém místě

Michalově vedle Creíghtonova
divadla přestěhoval svůj hoitm-ik- ý

obchod pni Močku na jih na

roh 15 a lloward ul I na novém

místě obslouží "Džou" krajany s
'

vrozenou jomu ochotou a áiluž
nostl

— Ve výroční schftzi své zvotil

sbor zástupců české Svoh Školy

následující (iřadnlky: Jos Šrámek

předseda pl Anna Krejčová mí

atopředsedka Karel Frýzek taj

Jao Koláčný poklj výkonný vý

bor pl V Bartatovi Fr Semfo

pan Svojtek
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hodla se školní rada omažská

St Louisskou výstavu

jak dříve usoešeno bylo Obeslá-

ní to utáio by totiž radu kol 18510

a tu většina přítomných rozhodla

se proti takovému zbytečnému

výdeji že prý jest nyol nejvyšší
čas aby se počalo šetřit V téže

schůzi přednášena byla stížnost
_ :i:
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velký výběr pěkných dýmek špi-

ček importovaných tabatěrik
piiuupái watertiouM! z Tygi
školy v níž tento sděluje že učlr- -

— Nejstarším a proto také
hostincem v české I

Hud Hlilnirl lil W lilium Kt ctil
Huibf pokladník Jan KoláVufjakož í veíké zásoby labáKU kuřla

vébo šflupavého a ivýkavého
Praze jest bez odporu hostinec

ně vytápěny nynějším systémem
řízený po léta krajany pp Sloupem TélHir kolumhus i lim WOVf

[Kiláoi irola nravldslni ti'ire katdá I naRada chce nedostatek systému Krumlem na rohu 14 William
toho nápravní tím že vydala roz díla mtiiri tliil botiu ťralia na !J a

William uilul Vol koumil Jan hrnu ml

okouj fr kemln t klork A k
IH William Ml bank Yt BollBkort Víc VJvla vnlilnf ulrár lim V antk

ul Přijďte do útulného hostince

toho kdykoliv vždy najdete tam
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ll e I k dndanl

ri'mn k pl 4'l4ia k inilinl

J''mn k krmnf k i1áil
tnáni affmnn 1 1 arurno aeva

Vmmn nojltka 'limoilii
Sanirna iialrrrt

íKtW "

ffla '
"i IT

Um

io:iii (t

6 hod každého rána a zavedení di
četnou společnost a za nálevaou venkovní firre Ani Mwtoi Vfur ma- -

)ntka Jan NámiaMik 1 Ki„u J J Kolálrektního parního topeni do někte-

rých mÍHtooní
usmívavé tváře starých známých

Doutníky jeho jsou k dostání v

každé solidní místnosti tí

— Následkem vadoého sestro-

jeni velké plynové nádržky na 20

a Center ul udál se výbuch téže v

5 hodio v pátek večer Dunivá

rána jakáž provázela výbuch mo-

hla tlyšána býli na mnoho bloků
v okolí As tucet obyvatelů v nej

bližších domcích bylo požádáno
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1 Ium1uI v NafuuMiaiBl ťtwlaedkrnl Kal živý dobyttki— Od smrti zmrznutím
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pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil se jednou ten

přijde podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'ltoiu'ani

ochotnější obsluhy Při hojném
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Johosona bydlícího v č 2923 již
18 ul Vetchý nedostatečným
oblekem proti třeskuté zimě ne

patrně opatřený stařec nucen byl

již po nějaký čas dobývat! si chleba

na čepu test stále čerstvý říznýveškerá světla hned uhasili tak
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oro dráhu Great Western na 17 a
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"KOTVOVÝ"

PAIN EXPELLER
rt~i Wi a nrhrmmxn tnámana "Hrtva"

žádný "šmejd ' nekoupí 23x4způsobena v okolí žádná avšak až

do pozdních hodin nočních bylo

ni Tjuor naň iioinja a Anna nrtHJii

Taher Xjrta H 22 K X A

o4trÍKfctal prrnl lll autatcl ankol
Leaveowortb V pondělí odebral — Známi velkoobchodní firma
se staroch nemaje ani na snídani k lni řcdiKlka Mai-- Hollf miuilze cítiti zápach plynu J L Brandeis & Sons vykoupila DHdaMika M Houkal lalmDla Katnrina
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minulého týdne budovu Y MCA
spolku zároveň t přiléhajícím
Glencaírn hotelem zaplativši cel-

kem {251000 což jest největšl
obchodní transakce za hotové po
mnoho roků

— Příští neděli 7 února od-

bývá řád Dobromilač 116ZČBI

bez jídla na staveniště a počal

pracovat! avšak blad a zima brzy

přemohly jeho síly a 00 omdlev

padnul na hromadu kamení a beze

vší pochyby zahynul by kdyby

nebyl po delší době nalezen poli-

cistou p Vafiousem jenž jej téměř

již chladnoucího zvedl a na přivo-

laném voze na policejní stanici

odvezl Zde dostalo se mu" lé-

kařského ošetřeni a potravy '

i3o a tácu mirrk neb plt Hrm''

nebo v nervech jest to mukou 1

můžei kloouti jak chceš a nic ne

pomůže však užij rycble světa

známý Anker Pain Expeller a uvi

fMbé tvá achtia kaldf íivrtf pit-- k
Bifulz-- i va S hod nda v míntnoatl p Lajtnara
aaVnáaU ul Barbora harpk d6aUnápo-tiitnU--

Anna Viack míat pf"1~i1ke Kati
VocaktaJ WTISon t( Maria Vomfka
nokladnícai Emma Lalloer přivodil Ki:
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Odrmtt~ rr'krinňm IřhoH A i díl jak budeš vých pekeloých schůzi Všechny čleokyoě nechť
dartoiunl ala se dostaví- -muk zbaven Láhev 25c a joc

Vnnarka VMvayaei trmne Barva Tnirni
atrái Harnora Laliar nkonl atrií vf
bor mastku Franc ea KauJ Kleaora iCbarl
a Marta iíaválík


