
3

2c
MORTH-WESTE- RN DRÁHA

Z nlviUvy v řruoc Ntfe

rit vv-- i ihtfi "rt itrit '

Nosloticiv rmwtifati kt )

thh nlplkb lováii-- Psu W
I Kittlimsn Kil bank kd kta

(sni na slulná ptotenta hon
tikllitsjl své fltprty SptoslUJ
itl Ul výho la pftjfky

Crský lfř Dl )ns PnUal )

piiliottínt CM

nouii nirri plhřiivfmi Ptals-- V

H (' a i lloulhoin ipl do

níia olkudl ihiiliřho dno táo
nIUMti rm cestu dít VVsřioo
'
ptltrlké plitl volám vlem

toilifm Pratsoům jrltl )dnou
"Na idi!"

ADRESA SPGikU

řk DělalrU r4ft JMaal

Mitiia Insra Wihii Nf„kuiilif I US „1 y a Miihinan

Mlasl JHsla t M 1'asl lil''riot u

rkriUTiil íanii
ny střttiylrrtkf ml v fltnf o

rmtou bcctiof 1)1 putk vvlmi

hodný a pracovitý thamlk a os

padal ns jrdnu nuhu Vtett
ttdtlls ststU seolia vt

douil ilomlcnatť il 1 Dma po
nřs4 piiii l 11 plittimnosti
nsvlilvil oti)i cliuru l uilcuku j jí

iiilťioi — a v té chvíli ssmoty
roilmdli se le provedou svňjťia
Srdlt os pohove a tlillce s kol

krku rozloučili s limu světem
Sochor střelil nejdllvu svoii milou

bodni tínal sptchtl lnem na 11

Iís(o)imIuA M ttMilll kdrf frkli l

odjesdw pliptavteý vlak Tol [ "l „ln VhMi fnl 11)

sMomitý a oM'rný Jíl v kal
dfm přlpst nvmrirl Cílíte li n

sobí nfskou rhiitsvosi obrsťm

jpn i plnou daverou na Pfti
vala a isjisié la tihsltihnu ji h

nálrhlí budili! iprko"lli ťau

r Mn I ltiMlMI Jlán panoval itiii krutý mtái "mu 1 miltHrnul (kh gf tvUllnl vlsk vyJlMI
V TlMno ttilulo v 7'ifnn T latKd)I tli vstoupil )ivm tlo pil ::z Českých vlastí: !?j fcř h "V' "" Mlo" ViaV-kia-

kmn6 lnt uf lii iVlttiut nlho éh (trlJIMI
1'rnnl m Paul Mnplt ripruat vlak♦otn by nnfmls rrrti cf?t

Htlťétlm liikf 7 Kipovic 8 vyjiMlvl lOMaa siliuiil U T UníZvliMnl porotnost (nuja vyplliM nálad s Vldyť rm

sdelujei V natí obet (okres rokyAovánl lékařských přntpisn Nachtěl ini dá Prahy Katné pied
étka piyilll 4 St fanl-Mii- ls

fis I OvurUtnl limitní iln (hli
I Maatiraaifrr Uláncainký) obisila so v noci na pálekskladft má lei honý výbtr patrnistavy o aesnimént mně posud Kn](mmMl)ll--

iiv:rii vtiOMt t
kM" ! MIIIj ledna ve stodole lesníka Draměstečku uouly mi d myti

7 4fl Vír má aparl vsuv (mune Daleko
ryrhli-J- I Jitds na pa s Chicaga do n!iiského salttá slulka MagdalenaAno vipomtnul jsem sobé i na

nich lékft Pan J V Váchal
vlastní dílnu sedlářskou Mnlrie

b(t jisti fa il niho tbožl koupíte
'mii Voli KnU 1'iiklalntPcMova jel sloulila lam před Ca &iiliil£tiítnsmý popěvek! 'Trans Id pl

Omsky
Nurtb Wet-r- tn mflísulolti

k ranné méstoť Co takto jedna sem a zaprejia s uoiuacím synem
milostný pomír který nezůstal„ myšlénka druhou Míhali paro Mút iraoria: U01-- 3 Farcam oi
bet následků Lehkomyslný mlaf Btroi v plédu vlaku několikráte

uliorolM?
Jsme velmi neilhaWml pfi

s těmito (horiil tmi a

kityi pnill nim d'to podnikni
lnu Uit u luk ohvfi-ln- nHli

do spánku naCel leviti objímaje
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rychle ujíždél jakoby te chtřl vpllžila se v noci do stodoly Dra

ských a tam ae obisilarychlou jladou falilin Cesta te
porilí I'ri nepoužili) se jeď
nntlueMlii) a Jlitóbo leku— E

12 c iiliitt fSchuylcr do 1'riuuo netrvala Ihtlk fhořtl V Pavlovském

St Paul

Minncapolis
Duluth

Minnesotská a
dvorci u Mimoni zamistnaná mandlouho oeboť ca ranního jelltě

Icra vlak itanul v nádraží Tak žcUa kočího J Jindry odebrala se
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i!ivýcli— v Fraiíue Mimoděk zvo zanechala v bytí svého čtyřletého
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obuv tak i správky vykonává sku-

teční mistrovsky DMI mistři v

oboru tom jsou: pp Pavel Havel
a Aug Ludvik V&ichni mají
dosti práce Paní A Urban vlastni
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vuje různé stroje nýbrž zhotovujejednáni obchodním solidní Tak až na silnici mrštěna Dva opodál M 1'etH'kn nokluíinilí Váylu ti ůiiA

tomtéž domě bydlící lékař dr
Stompfe jemuž se však nepodaři-
lo bezvědomou dívku vzkřlíit Ze
záchranné stanice přijel lékař dr
Schultz který nešťastnici v am
bulančním voze převezl do vše

Odbí vá tvé druhou nUÍ-l-l 'v biííIc 'p jaa Pavlík spolu bratrem jdouc! dělníci zaplatili svoji pří
též úplní nové a nyní právi zaná

lí se výrobou gasolinových hna (cble ř XI v Ho Omaha llebFrankem vlastní řeznický a uze tomnost pouhým leknutím Vyše
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DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NORTH-WESTER- N DRÁHA

Ranní Noríolk-tíonest- eel
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Pabián velice zdokonalil a hodláOmaze proslavil se jsko nepřeko

Odbfváichfiie kadf druhý tvrtk v raf
ol o oara hodin víer v siul Fr Laitnbra Vtvi
sedaJan (tuřími aQ mlitpř Pr Lalt-rm-r
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Nortb W ul pokl J Vocáaai Sl s St

onelním ohledání a spolu vydán
brzku vzíti si na zlepšení ono !natelný miBtí v oboru uzenářském

Výrobky jeho jsou prvé třídy

úřední rozkaz aby příští v blízko
sti silnice zásoby dynamitu uklá

obecné nemocnice Důvod sebe-

vražedného pokusu jest úplní ne-

známý Služka zanechala pouze
obálku prázdnou adresou: "Vin

na NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul Clsle XII Cbrndlni v Kaitlne Wlspatent Pan Pabián jest umělý
mechanik a není divu že i synové odbfTiivé tchute kaZdou třetí sobota v oS--dány nebyly' Vedle řeznické dílny kupují

prodávají hovězí i vepřový doby mají před sebou v oboru strojní Voitnikd tv&U "Opavský Týckém velkou budoucnost Pan
cenc Mezili řídící učitel ve vý-

službě v TřcŠtíni Jihlava nadenník '
oznamuje ze Stěboříc: V lmAZnVu M VácJanota I'Texl vlastní dílnu fotografickou

lek Právě nyní krmí pro trh
velké stádo dobytka Kdežto oba
bratři vřoují pozornost obchodu

pátek dne 15 ledna dopoledneMaje pak dlouholetou zkušenost
kolem 10 hod přitrhla k naši
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OMAHA NEB

vyrífof vteřný ležík z pravého
nejlcpiflio Ječmenové-

ho sladu a výborné vody z vlastní
artézské studnice
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sl lahvové pivo

"Mm RtM 011"
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vyznamenané zlatou medailí na
Zaniissitslppské výstavě

Čísle XIII íeský Lev v Heařorth Hed

ví sotiflía kadou druhou nndSII v niK I

vykonává všechny práce velmi

a přijíždí a odjíždí z

UNION NÁDRAŽÍ

VyjížJÍ denně v 7:15 ráno a

přijíždí v 10:34 dop tmi
úzké spojeni v Noríolku s

NOVÝM DENNÍM VLAKEM
do Long Pinč

a míst před nim ležících
kromě nedčle

Mčstské úřadovny J 401-140- 3

Farnam ulice

obci četa zeměbraneckého plukuX
řeznickému manželky jejich opit
ni fldf úipříné hotel Cestují

Moje matka

Není snad dvou slov v našem
vkusní a umělecky Podobizny
jím zhotovené budou vám vždy

čís 1 3 z Opavy za velení setníka ku ujBmiiIk llunry JiHilIfku tUiali
Aat Kotval pokladník Jan Kotvalbarona Oruenfelda U samé obceclm zamlouvá se íde vzorná ob

sluha jídla Čistí chutní připra milou vzpomínkou a zároveň obra jazyku která pohroxadě užita
měla by takové bohatství výinamuvjel setník a koněm do pole rolnf Číslo XI V Ladlmír Klál

v TiiwoblH rVIs
vená a pohodlný nocleh Mile zy zarámované budou pčknou

okrasou vašich příbytků Pan jako tato Mladému dítěti znaka Soluického kdež je naset jetel
dojat jsem byl přátelským přijetím a chystal se seřaďovati tu 1 své y!nřT'jeb'sliott druhou noflíll v mMM

prMlaada Albnrt Kufa Joi houkni) iniliVác Kašpar a Syn vlastní moder meoaji vse v živote Starci jsou
oěžnou vzpomínkou Nikdy nemanželů P vilkových s lituji velí prwia laiamnik Váf! Ilaniank Juá llaval

úíotnik
mužstvo Protože pole je hned
při chalupě viděl Soloický na ' nranuiuo poKliUnlKce le nebylo mi možno seznámili ni a v každém ohledu prakticky

zařízený parní mlýn Mil jsem
můžeme vyrůsti z toho příbuzen Jan Hus č XV Ilopklns Mlnnse chotí pana Franka Pavlíka ství jež slova tato dělá pro lidskéněm vojenské přípravy ze dvora iiiiyv ova Hnutím Hulily druhtpříležitost prohlédnout! sobi celé Zima vo Floridč v S h

Jan Nhonkaoeboť právi v ten čas povila man
vyšel aby setníka upozornil že srdce tak významná Pan Karel nox jvi Díittopřmla Jim Hlnáu tal Joazařízeni a nedivím se pranic žež' li svému roztomilou dceruSku mu dělá na poli škodu Vystou iyn ho IS Mopklni Mlnn úíotnlkJanSístek z Irwin Pa píše: "Chcimouka "pana otce" požívá po ce orveny pokladn k Kraok KfiíJsou zde tři hostince jichž maji pení Soluického jak svědkové vám sděliti Že vaše léky vyléčily Pro£ si to nezařídíte tak abyste Nebraska é XVL v Omaha Snblém našem státě tak chvalné potelé třfil se veliké oblíbí a důvěře
potvrzuji bylo zcela mírné a sluš odbývá avwbSM katdá první Starý v mSaloimohli strávili zimu v krajině sluvisti jen s tíží může p Kašpar

matku moji z dlouhé choroby
Byla chronickou oběti reumatis- -krajana Jeďin vlastní p los né ala setníka popudilo do té necného jam a kvřtin? Vydání sevšem ohromným objednávkám vy

7 '!:' ") j w Hroch
tajemník a úfílník Jkub Marol ISIM So IS

mU tí'"'1"1 Kreí Maraá S K eor Hhand Wllllauii Ht„

Novák druhý hostinec a operní míry že komandoval poručíku se mu Lékaři dávali jí všeho dru zimním pobytem ve Floridě spojehověli neboť kdo jednju zkusilsin vlastni p los F Mach třetí třemi muži aby Solnického zatkli bu léky bez úlevy Klouby její Clslo XVIII liratřl Herero
1 Drrwond Wls

ať bílou neb žitnou mouku z mlý
na páni Kašparova nechce po

Rozkaz byl ihned proveden a Sol byly v hrozném stavu a nebyla
vlastní p Jos A Úbl bývalý
Omažan Pan Úbl svou vrozenou

né jest tak nepatrné u porovnání
s prospěchem jakého docílíte že
netřeba vám vydatt v ianc svénický jen lak v lehkém domácím to hýbati rukama Náhodou do

druhé jinou -- - Jan Novák jest zku
cvollilil náaindtillRlSradnlkyi pMi(!da Jan
"'""f J"l"ťp'lda Prank Klnkor tJJoanf Pui-h- ííirt Hohiiinll JolfnS ookl

milou a přímou povahou získal

ťrarldflriá poltovnl
a paroplavební doprava

z Baltimore do eremen
pMmopo novfoh dvouHroiilmvfnh

ři(Uivnínb parnieích
s

0)1 7MXI do

Cassel DrHiin lílicln Koeln llau-noT- er

Frankfurt llrHridenhiir
Chemnit Neekar

II tajnta i Baltimore do Brcmci

od wiViAO nahoru
Tyl) purnlky maji pouiw Jwlnu tHflu kjut-n- i

Jb oaiiaftina Jmu Jako H kajuta
Vftn JrnnnnvanS parníky Win vhriwlnfi

nov vftrtub ztiu'lrfvan a Kangmiá uniony a

řokoje
kiiluini na paluhA Klklrtel iinvt
víneb protitorach

Dalll tprávy prHlávaji anrálnf JndnaMti

A HCIIUMAOJI 15 II A C„ftHiiulri (lny Ml Haitimora Mil

II OIAU"t:rvilJM A CJO
WV limrlmrn IH Olilmiro III

nnhojnjlnb tiiíufn: v íi--

stalo se mi do rukou číslo vašehošatě ač Žádal aby se mohl teplejileným a osvidčeným "nunvářcm"sobí u krajana velké přízní on Kyaolko próvKll Jan Bvoma vnllřulčasopisu "Světlo" a četl jsem o
zdraví v chladné nepříjemné zimé
na severu Nedomnívejte se že

nejvítSl pohodil nalézti lze toliko
Vy klestí každé dobytče a za práci atrá Joa Joulfuk vnnkovnl atr Atfuán

vašich lécích Rozhodl jsem se

odlti odváděn za citelné zimy do

Opavy Zde odevzdán byl na čet
nické velitelství kde však dle po

Niijort poAatnl víbor Vá Novák Joi-- f

ViHartik Jan Kormtiri Mftct aa rflMuosvou ručí — Psnu Nedomovi jsem

IÍ '

t

i

doststi něco Hoboka a Léčivého kaMou druhou nadáli v mMul

Pozval mne též k večeři a tu icm
mil příležitost spatřit! pl Úblo
vou- - Pl Úblové sfl v Praze libí

jest jak náleží spokojena Nechť

povděčen za ochotné přispění
Oleje Dávali jsme jí Hoboko

provádění mne městem V úterý

v drahých hotelích Ve skuteí
nosti jest ve Floridě na sta hote
In v nichž pohodlí prvé třídy do
stane se vám za $ti 00 týdní a výše

dle návodu a třeli ji Léčivým Josof Kavanslavena byla zde veselka pana J
Olejem oeboť sama si to dělati

dané zprávy neviděli v jeho skutku
ničeho trestného a pustili jej bez
Odkladu na svobodu V témž
lehkém oděvu musil vrátit! do-

mů kdež uděšená žena jeho jež

Plačka se slečnou Florou Sulco
Chystáte-I- í se na cestu mřjte

nemohla Brzy byla s to opustili
lůžko a také rukama pohybovati

pozemkový - -

a a pojišťující Jednatel
vou -- Va středu i j ledna odbý-
ván byl pohřeb za velkého úča'1 Stav jej! stále se lepšil až bylastenstvl známých a přátel p Vác

5Í70Í)J1Ž 11) iillccv©zdráva a s to konati domácí práci Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica

Urbana Pozůstali truchlící nechť
jako obyčejně Vaše léky měly Prodává Irrtv liriiaMt I v So Omaaa m

přijmou nelíčenou soustrast'! Dále oinkv aarové a farmy v pobil! Omahy i va
atáiu á poJIiní iipatM váin u tíh nallrtiMeb

teprve od jiných se dověděla že
muže jejího vedou do Opavy jako
buřiče byla všecka nemocná Pro-

tože jest v naději může míti celá

příhoda pro ni následky osudné
Také muž cestou a zimou zmořený
musil ulehnout! Znásilněný ob

by býti v každé domácnosti"
bylo mi velkým potěšením sezná Sním při iinih naJnlSiinh Tál íabfvá

vyhotovováním altraktb
Dra Petra Hoboko tvoří kosti

svaly dodává zdraví a sílu

manželé Úbloví přijmou srdečné

diky za přátelské přijetí a krajan
ské poliolřuí jelikož všichni
Iři hostinští jsou výborní společ-
níci jsou jejích hostince krajany
z tučsta i z okolí hojní návštěvo

vány Dále jsou zde tři rozsáhlé

hojni zásobené smíšené obcho-

dy kteréž vlastní pp Jos Šslrá
nek J W Kudrna a Jos Vlasák
Vlíicliui jsou muži roziafoí a nn(
divu Že krajané všemožně je pod
pórují Dratři Polákové vlsstni
bohaté zásobený obchod Žrlczář

ský a hospodářskými strojí Pan
F J Polák jest zde oblíbeným

poltmisirem Pani Sejkorová

go St Paul Minneapolis & Oma

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 gkrfl vybra
ných pozemko rolnických Ti

Obraťte se s důvěrou n nebo a
mih se s četnými krajany a sice s

pp Janem Ouřadou Mat J Ha

vlem Jos Fenclem Jos Kašpa
omlazuje staré a slabé dělá silný bude vám spravedlivě posl úženo
mi Není to lék lékárnický ale

&

L irem st lanem Kehánkem KuJ

na zřeteli že dráha "Dixie Flyer"
skýtá vám rozkošnřjSÍ cestu zc
St Louis do Jacksonville Fla
nežli kterákoli jiná veskrzná drá-

ha ze západu Žádné přesedání
mezi St Louis a Jacksonville Fla
Dráha "Dixie Flyer" projíždí i

takovými místy jko Nashville

Chattanooga Lookout Mountains

Chickamauga Park Atlanta g

Macon Vyjedete-l- i zc St Louis
večerním vlakem Illinois Central

dráhy přibudete do Jacksonville
druhého dne ráno v Cas abyste
učinili přímé spojení na Union
nádraží v Jacksonville Fla se
všemi pobočními liniemi
Zvláštní okružní lístky turisti

prodává se lidem přímo O další kdož koupí záhy mnhnii vybrat! Hojné zásobenýNovákem Fr Fujanem Václa
sdíleni adresujte: Dr Peter i pozemky pri krásných řekách a

£aa podnikne kroky by se mu do-

stalo plného zadostniníní a jeho
právní zástupce učinil ) 2 ozná
mení u státního zastupitelství Ne-

uvěřitelný tento případ sdělen také
poslanci Václavu Hrubému

Fahrney 112—114 So Hoyne i
vem a Jeho bratrem Ant Y Po

pem
jezerech v nichž jest hojnost ryb

Ave Chicago Ills jež poskytují nevyčerpatelný vlaatni
Krajané v okolí Prahy vlastní

zdroj vody lak pro rodinu tak i
vesměs pěkní zařízené farmy Solidní Nlfrbro dobytekOiuiiná rvalka starců V bosko
Pozemky jsou dobré a odměřím!zhotovuje a prodává modnl dam není tuk n rtá n trvalá In

Pozemky po vctSině jsou zalesvickém chudobinci pohádali se vské klobouky Zvláště pro přiití
nčoy půda jest úrodnou a snadnominulých dnech 67letý Antonín

jaro a léto opatřuje novými záso IrHNovotný hluchoněmý a 7 8 e t ýbami obchod svůj aby maminky

Bratři Somínové
ví 1321 William ul

Maji tis vyVr vždy hojnost čerstvého
maaa viebo drubti Jejlob urnnnfské
výrobky tíSl sutí nidlcpíl povAatl 3
1'HJdto s nřHvřil't sel Olijednitvky

možno uřliiít tež tclofonem řlilo AÍI7Í

Dr C ltosewator
ČESKÝ LÉKAft

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolisslepý Josef Smekal a konečné ee
S -

i!

ko toto ivJAAté tMké irrftvé
třírjřMnf Jtt tnrufeno Jta

pNjr?í urnu u fttNtir-no-ii
tmrTO oorIjr v II rot

Muk4 tich dftiniké
krftfw riírn nwpro- -

ríUrUJtVím pravb
UHMTiO- -
ni vlh

kfm utrojkurn npmitvnfm
piti drhhítkKfftjř fteHimié

uprarnnA Nli- - uliho a
prHkllnAJIIho nvoaliinniito
fitnud bh tu r#nu %MT Ia
ímiii tm etfa?ftuiniin mul
k fm nnb dámak tm htfi-

cké pro zimní jízdu dovolující za-

stávky v obou smírech jsou nyní
na prodej platné k návratu až do

Duluth Superior Ashland a četnáporvali Novotný udeřil při tom
jich sličné dcerušky míly hojný

výběr Krajanky než koupíte
jinde prohlédnete sobí krásné jiná prospívající mčsta na dráze

C St P M & O a na dráhách

Smekala pěsti několikráte do bia

vy lak prudce ie svalil se v bez
vědomí k zemi a záhy zemřel

1 června 1904 včetnfi

Dopište si o krásnou ilustro jiných poskytují dobrých trhl pro
Novotný byt zatčen plodiny farmerskévanou knížečku a podrobné infor

mace ohledné cen zaopatření v íÚřadovna:Vralda a $tbtvralda nelťaitních "Bee BDlIdlní"hotelích rozvrhu jízdy atd
O bližSI podrobnosti pište na

Geo W Bell
pofomkový komlaar Hndioa W'
M"""t7 McRae

O P A St Paul Mina

W II BRILL

rýajfflMi volné uftsij Kapla:nfm
Hmle II V6 mátáno a ottíftdnavkou dárna
kráao "fatffl adarrna % tiUiAm holinky pr
Itou irifUtravaaA éimft 4rn uttírnt

výlohy larut hffdlakrob
drii kdo koupí ab pnuti iaterjr rilte

ATLAS slErTKLRT (U9
621 MrtrHUi tliVk Cblra

Dist- - Pass Agt III Central R R

milenců Z Brna Předměstská
obec Zideoice byla ooehdy vyru-

šena Z klidu tragickým skonem
dvou milenců kteří odešli z tohoto

bodré naše farmery za jich namá-

havou prácí slušnou úrodou
Proto žiji v slušných poměrech a

hledí bezstarostní vstříc budou-

cnosti Za své plodiny jak jsem
doslechl dostávají ceny obstojné a

pozemky neustále v cení vstou

pájí Nyní v zimě vedou život

klidný a nepřipouští si mnoho
starosti o černi plesvídčil jsem
se na farmi krajana pana Jana
Houíka Pan Houfek totiž vyzval
mne abych s ním jel se podfvat
na jeho farmu Pozvání jeho mi

lerád jsem přijmul a musím do-

znali že bvl jsem překvapen aku
léční přátelským přijetím celé
ctěné rodiny p Iiouíka Pani
Houfková alarostlivá matka a

rozšafoá hospodyni připravila
pro nás chutnou večeři po kteréž
dlouho do noci bavili jsme se pří
jemným vypravováním Také
snídaní byla výtečná Paní Houf-

ková a přispiním mladé sličné

19 Omaha Neb

°4 11 "o It iopobOfadnl bodlnyi (xlído i

Od:SndoSf
▼ ned od 10 do IS dopul

Tel v úř&šoTnř ó04-- Ti l y bytu 1217
Brdll-íl- ilo MIT Joaaa ullca

Zvládni poanrnoat vf nuje ie teoikfm nwa
mocreu a ranhoJKatvI

Elegantně zařízeaý asvěta držíce se kol krku szletý N4I vHlkf kataloff nbaakujfol J0 rttnfrh
ni

Nejpoliodlnéjší českou síň Uniový IIoMtinecnoliřkého inoit kufu-kéh- aiinl licíchobuvnický pomocník Josef Sochor
měl milostný poměr s aaletou O atr ijti blrrkie atá aala M po obdrlam c

f-

Ivlaalni
▼ maiujTBica iiwjkioi ar

modnl klobouky u pí Sejkorové
Psa Ant- - Kslpar vlasmí píkoí
zařízenou tiskárnu Všecky ti-

skové práce vyhotovuje vkusní

rychle a levni Pan Torná! Su

chý vyrábí výtečné sody a rňroé

jiné nápoje Jeho výrobek jde
rychle na odbyl lak že jen s těží

postačí vlem objednávkám Pan

Prai stříhá vlasy a holí vousy ře-

meslu svému rozumí a proto oe
stačí vyolávsti "oexť'1— V Praze

mají také "laikáře" a sice jest lo

pan Jan čvančara který totiž

spolehliví razným materiálem po-

krývá střechy Pan Frank Krají-

ček mistr krejčovský nabízí vám

své služby jako dovedný mistr

rjen nové laty ale i správky vy-oo- á

k úplné valí spokojenosti
J Vlsák a Spol vlastni roz-áhl- ý

obchod železářský a hospo-ářským- i

stroji které pochází z

áááááááilUlllillllltMfla Bar ci v sFrank Semerád£JllllllllltllllMlllllllIlltIltlttIltlltllllllIllllf1tIIHIItl±

vUitni

Fr Hiaitner
na 20 a(J nl Soutb Omaha

V pohodlné nálevní lett vidy vÝborní i'ležák na čepu výběr třrh Dcllentlcb

tylif Matalovou Tato bydlela se

svými dvěma sestrami společní v

jednom pokojíku jedna ze sester
vedla domácnosť drubá vydělá-
vala na společné živobyt! v lovár
ni a třetí Otylie už přes rok
dlela doma zachvácená údělnou
nemoct továrního světa — sou

na rohu 16 a William ul

ftízný Metztv lek itále ns tepa
Pravé plzefiské s nravovarenho pi

doutníků výtečných likčrft a pravých
nefalšovaných vln
Prostranná útulná místnost snolková vovaru a Plzně výtečná Korbelová vlna

kořalky a ty nejlcpM doutníky Teplý
zAkuaek po celý den Vzorná obiluha

Jaa A Bartoň I
= vlwtnl =

I zařízeny HOStlUSC

roh 20 a Q iU Ss Oraaba

= Řlrny Jetterfiv ležák stitle na řepn =

£ Ncjlepil druhr vina likérů a =
= jemné doutníky 15— =

SHiiiHwiiitiiiuiiiuiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitS

vlaatni

VZORřiĚ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocernl obchod
ví mi Jižní 13 ol

OVbod tnto jMt Jedním i aejHarSlrti
obrhodt na Jltní 14 ul Zla olxlrtii
to ajlrpi nilvé ttHil itmti mJno
olilwinatl téi telofonen 1 KOC94

OliJcdnávky ie vytitujt aprávaá
rychlá a ksvaé Mil

TEL F2321 FRANK 8EMEHAD

zamlouvá M sama a ct spolky čeaké ne-

naleznou v Ho Omni lepil pohodlnější
a levnější Téi tíh tanefni nemá v Ho

Omaze rovné a protož ct spolky řeaké
uMnl dobře kdyi před pořádáním zábavy
lakíkolív přeptali ae n mstitele na ood

dcerušky dokázala ie kuchařské chotinami Nemoc jeii se stále
bortila I došlo mezi milenci

Prcdplařte Ke na Pokrok
mu umíní jak náleží rozumí
Rodina páni Houfkova nechť

přijme upřímné díky za krajanské

kteř f viděli beznadějnost své lásky minky Přízni krajanů poroučí se
rozhodnutí ie raději společní pouze II rocné43 FB LAIT5ÍEB


