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wortteJové a kalmlrové muliké posloužili těm kltřll ti budou

Riloy lirothors Co
přáti Jeho aluíeb tykl Anton Suchý klnk

nový soustavy "Dtnsmort" f j
itviemlteikfmt hláskami laika
vé nabídky tallela pod adresou

171I K E Silnička
— čeiká Svob Škola srlrsje

v neděli večer doa II bfems
41 a So 131b St Omaha

Vlaéué mulUé punčochy oc pr
Muliké klobouky IJC i 45

Mackiotoih kabáty do deltě 73c

liedbávné nákrčníky irolet
vybrali 3c Velký výbťr chla

1904 v Sokolovně žertovnou po

hádku "Král lilipuláoský" Nád
— Miuulou aobotu navštívil nás
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Likéry adoutníky
Old Mllltary Kyp Dlmnontl U Kjre

X H Archer llourbon

111 Kuřinám Nt OMAHA

herná výptsva ihks

— Minulé pondělí večer událo
peckých oblíku gbe Chlapecké
dlouhé kalhoty 48 Mužské četné

worsled obleky fa 98 Obrovský se hrozné přepsdenl na il 13 ul
ipodyntk teU st výborné sbotl

a sice v obydlí pí Ani- - Kmeotové
výběr vkusných modolch oblekůteského Maníka Lhis J ťaisicsa

lehni obchod ojIííÍ se ni 10 1 Odhila 8 hodina večerní paníI3 90 ta len jel si vybéfcte
u„rrnfe ul A není také divu! Kmentová jako obyčejně v dobuKabáty kožešinou lemované jež

to jest sezona již pokročilá f 3 9a tu ubírala se I dílkami svými na

Útko V tom zaklepáno blmotnt

p Lorent Oodrák od Cotesheld

lloward Co Neb Pan Ondrák

oevlděl Omanu od chlapeckých

svých let a tu není divu le byl
vrrůstem a výstavností natí metro

pole velict překvapen Prohlédl

si zde oěkteré závody a jak i námi
sdělil byl s návštěvou svou v

Omaie úplně spokojen

— Včera večer překvap 1 nás

návštěvou svou milý přítel náš p

F J Fittle z Lincoln Přijel do

Omahy za obchodními záležitostmi

a dnes vrátil se do nynějšího svého

domova

Mužské swealers 19c Velký
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Antonie Kment
Omaha Nab21 4nora Ivoi

na dvéře a hned na 10 slyšeti bylo

Vždyť u mistra 1'assicka doMaoou

nejen vidy Čtrstvé maso víeho

druhu ale i výtečné sboží uienáf-ak- é

u velkém výběru Hospodyň-

ka která koupila v obchodě tom

výběr mužikýcli košil žehlených
povel: "Otevřití" Pí Kmentovás límci aneb bez nich vál výběr
celá ustrašená jde a otevře dvéřene Vlněné rukavice je Pravé

ftide DoJruiié unara ti a tu stojí tváří v tvář dvoum
anglické Corduroy kalhoty zvlá

ště těžké kaiJý steh úplně zaru sestrám od řádu Eliška Přemyslov

MWollstein&Co
prodá vám gallon

dobrého clareio '""nr:0160 za 65c

Přinoste vlastní svflj pbirar a buds vis ctáti pouzo 6oc

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

na č 77 ZČB kteréž ji vážněčen I139 Muiké punčochy 3

vyzývají by a nimi neprodleuěráry za 10c "Police a firemen'
šla ježto veledůležitá věc se při

nic na avíté Zkuste tol 27x4

— Na obviněni že vá Jít dív-

ku jejfž jméno pro jislé pr!£ioye
neudává uvězněn byl v sobotu

jistý Wm Fhelan Mizerný ten

to charakter prý d pa delší dobu

ookouSel šedivku onu přiměli aby

— NejstarSím a proto také nej- -
šle 91 Fltesované spodní koMle

joc Zvláště těžké bchetové
podvléčky aoc Všechny druhy

oblíbenějším hostincem v české

Praze jest bez odporu hostinec
kapáních šítka váš výběr 3c

vedla dřlvřiíl život hanby Policie Mužské střevíce 75c pár Mužské

těžké překládači Černé Thibet

řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlem na rohu 14- - a William

ul Přijďte do útulného hostincepřišla vSak jednáni jeho na stopu
a není pochyby že přísný trest obleky £4 90 Overalls 25c pár

Duck kabáty 48c a 73c s gumo
ADKESÁŘ
0 o

toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou Ulili!Ulili!Ulili!vou podšívkou 98c Mužské če
ČESKÝCH SPOLKU

ražena mu podobné choutky

m
_ v sobotu satčen byl J- - Arm

strone Til vyhodil prý si z ko

usmívavé tváře starých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil se jednou ten

pice kterékoliv ze zbylých váš

výběr 10c a sta jiných věcí o

pejtka v sobotu a šprt se tak že o
nichž se pro velké množství nelze OMAHA

Tábor Nebraska ě 4771 MW1
zmíniti Přineste tento list sebou

jakožto odporučení ježto jest nám

Trrdé I mřkké ulili vSche druhu Jmina OIILÍREKÉ

OHIO lil 11 dostanfte a starého vaaeka saámbe

I LEVIIIO v C 715 jižní 13 ulico
Uhlí můžete ai objednat! i telefonicky Číslo 1918
Za výbornou jakost a spravedlivou váhu se rudl

JíVSl IM OrfcT IKrNTáTI Vt HORKÉ ROCK UMÍM 715 tuna

f 1 5tí rotiiMl oťkotně vám pošlou)!

Odlifvá tri pravldnlnl achlM kaldoa prvou a

tlfitl atředu mealcl v oam hwlla vetor

sobě nevěděl Ve své nepučet-oost- i

mimo jiné výtržnosti ohro

žoval život každého kdož k němu

ae ořiblížil a dceru svou zranil

přijoe podruhé zase neboť nikde

se mu nedostane lepšího 'ŠtofuWi

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý fízný

hodila kteráž prý bez pomoci její
nedá se urovnali Pí Kmentová

vždy ochotná vypomoci tak jak

byla Šla se sestrami odhodla-

ně vstříc neznámému nebezpečí

Sestry zavedly ji do apolkové síně

v hotelu p Dobrovského jaké
však bylo překvapení pí Kmento-

vé když zde spatřila shromážděné

sestry od řádu Eliška Přemyslovna

spolu i s Četnými bratry od ZČBJ

stojící ve Špalíru kteřii žasnoucí

sestře velí by se zastavila a kolem

se porozhlédla Sotva že pani
Kmentová opřela zrak svůj na

malebnou skupinu milých sester s

bratří zahlaholila síní tkli-

vá píseň přednesená dámským
sborem ládu Eliška Přemyslovna
a když dozněl poslední akkord

předstoupila předšed k a řádu Eli-

ška Přemyslovna paní Jostfioi
Hudečkova a dojemnými alovy

promluvila nejprve k obecenstvu

načež obrátivší se k pí Kmentové

vzdávala jí jménem řádu srdečné

díky za veškerou obětavou a ne

ukázati vám vše tak jak tuto udá vainlp i Hrocha vailffi kunaul J Brawia
nlv(iáfi Fr FMiirts baakal John Chlahorid
klnrk Uhaa Kmr'orkf prlvodd J Kohiml
vnitrní atriUna Kruulřta Vaskgvol Strltno

vážně na hlavě Surovci bude tr llakaTHE GCARASTEE (LOTHI5U CO
Metzův ležák a co se týče likérů a Podn floknlkv Ttřti 1 11 5 1 o 1321 Douglas ulzajisté dopřáno dosti času aby ve

vězení vystřízlivěl

— Výborná pověsť české ho

doutníků tu dostanete to nej'
zboží v trhu neboť Sloup a ' ml

žádný ''Šmejd'' nekoupí 43x4

Tři plná poschedí pravých lácí

— Zubní lékař Bailey zaměst

oJIifvl it4 acbtia Ind nou tnaaifnl a Sloa
kaldou ctvruiu nwHll v alnl MnUorl

Anna UhlaNiril 11 ul ml

topfMai nt Kmllio Cblnliorád 15 a WiJI am
ni- tajowniv Valák I'JH Ul %u
ICatnlr AnraSruřlaa I1MS Ji M nf poklad
aW ťranlliki lillrk M Jll IS ul dixor
kyn Jínila l'Jka lmr malatku Vranil-Ik- a

Konc i Mrr Kut Maria Vanr ti iKot-o- l

vlxjr Maria (íokjl a Anna Urodil

Leo-Glass-Andre- esen Hardware Gornospody "u ŠOupce" pronikla i do

vzdálené vlasti staré a ioviálni Dávající českého asaistenta ručí — V pondělí asi v 10:30 hod
v noci zažil til vážený Školníza veškerou práci jím zhotovenouhostinští Franci a Vávra mail z

Úřadovna jeho jest v 3 poschodítoho velikou radost V Omazc ví

—Dry)á4i va valkam--

Ťrní! vyrícné $ iskovaná plechové naílní — Cícevan plarh
fcletof plento a aovové ihoí' Osin'! drát blvbíky nolliÍ
iboil oicykly atfcítí sfrsné náboje sportovala 110x1

tlil 1'Atáfk) i 1 ZCBJPaxton bločku — 3
iiž každý že v hospodě 'u ŠBup

rada a oblibu-- líkárník p Emil

Čermák jehož vkusně zařízená

lékárna nalézá se v Čís 1262 jižníce" možno se pobiloiti nejen vý — Zvlášť městskou radou jme
odof vltva piandalnt tchlta kaldoo tlrru
aadall v iníaicl o ! h (irtp v líni o Iiobrov-kh- o

aa II a William ul Ffel KaMHlirr th áV líaroi'' allee Omanu Mír
13 ulice nemilé dobrodružstvíborným ležákem z proslulého pi novaoý poradní výbor pro zaopa tal Joa HnlKir I4UV So 4 St tfmt Jan SvoLM)

4a IMU Wllílanaul pokl Aol UMekvovaru Schlitzova barvy červené tření hasičských potřeb předložil
v pátek odpoledne vypracovaný Tálrar Jidiranká Iípa t IHS WOVTi černé ale t jinými nápoji rizněj zištnou práci již jako přediedla

pro řád vykonala a důtklivě ji Žá
iONH LlřlOER velkoobchodník lihovinami

má na skladě

odhívá aclilra kaHon 1 naddl a 4 (tvrtakv

Jest dávným zvykem jeho vyjiti
si před odebráním se na lůžko na

delší procházku Věren svému

obyčeji vyšel si ze zdravotních

ohledů na procházku též v pondělí

dala by i nadále o zdar a rozkWt
mflcl v alnl p i W Ilnnha KOnaul Joa V

Kalpar mlaUikonaul V i Hn-K- klxrk
nin Huc ti totb ava bapkor AK

Novákřidu ptčovala se stejnou péčí s

lákou Když pí Hudečková řeč fftta stará twiHraií I tlomácf Tiia Můi a literyLoze Jan Hus ě 6 Rytíři 1'ythla
nilliTá avá aobftřd druh a ítvrtl Ctvrtak apozdě v noci Bral se klidně po

10 ul když pojedoou spozorosvou skončila nemohla pí Kmen inwlcl v a hodin vfr va apoikov oiiatniNiu
v aokolovnl Vellrl Kani-U-I Ifud Ilarlkaval že jakési individuum jej sto

zvláStě ale proslulou zr 1881 0 FC4JS Taylor
Za jakost všeho tboží ae ručí 33

tin 1444 So S Htr K H Kred Hltina
l Ho 14 Str„ AnUia Turynak H vt V

puje Uhnul se z vyměřené dráhy

tová pro mocné pohnutí vypravili
ze kebr ni jediného slova Než i

ostatním účastníkům nevedlo se

se lépe Po malé přestávce však
Podp Kvkvl Tyr é 1

aby se snad o úmyslech oohsledy Telefon 1815 1209 Douglas ul OMAHA NEB4bvá ava achtia dvakrlt maaiiinl kaldng
I aadlll a I oondAII v mMel 1 ainl Metu4

)_ _ 11 —

vzchopila se pí Kmentovi a pře itnia:hia i nttncii vaunno a cvrtiatai
ledna a aruau rlndanda V rank Krilt-- TRŽNÍ ZPRÁVYCackloyBros

konavši rozechvěni své poděkova-
la pí předsedce a milým sestrám

ííMk Mo ISat mlaiopMaada JIH flfba IHO

svého přesvědčil avšak skoro v

témž okamžiku chopil jej lotras

za levé rámě a dav současoě naše-

mu radovi přivoněti k obrovské

tru revolveru velel mu by se roz-

loučil s veškerým svým jměním
Než bandita přišel na nepravého

Soa Ht ta) Fior TW'h 1117 Ho 1111 flfnlník
- i Hfar i bo li Bi poaiMom v r
Kunci IWt Ho II Sir výbor majalka Ausvým i brstřím za milé překvapeni výhrado! majitelé
lruáo Hlruon Miknak Joa Nlmad urnoo- -slíbila jim že i nadále bude s
rauia Hait Houdar vjp pr vj ixiiirov--

ollnlk J V Kaluar vn na Ant Jackdaw 11 Ture Peternimi sDOluočinkovati vzdy a ve
vaK roriaoriii vior Ant r mnít j v

všem když vyžadovat! toho bude Kuiiiožltných kořalekaapar oour a joa jinaraMocným škubnutím vybavil ie
rada z ruky útočníka učinil Iři Těl Jed Mokni v Omabaprospěch milého jí řádu Na to

Západní dodavatelé
teprve nastalo všeobecné srdečné odbfvá ivlpravldalnl aohlsa katdou druhou

ileilu v niínidl třr va av4 mlatnrHitl tláamohutné skoky směrem k nádraží

Burlington dráhy a svolával bleuvítání sester bývalé své milé 4o Uta Ht ataroata K Km talmnlk
kud Kllilnair Kli William Nt ídetnla Ant

předsedky a hntd také hudba za sky boží i policajty na ničemné! o Mitcny pokladník Ja noiacnr

seznam všeho nářadí jež nutno

pro hasičský odbor Vydání s

tím spojené obnáší £25 910

— K vážnému poranění přiŠt)
Peter Reibolh obuvník mající

svůj krámek na 16 a Joncs ul V

neděli - ráno přišel do práce a

rozdělal' si oheň Ježto však

kamna téměř všechen kouř do

světnice vehnala vylezl Reibold

na střechu baráčku ahy v komínu

upravil "tah'' Ztratil však při
tom rovnováhu a spadnul výše
as 8 stop na zem tak eesťaatně
že utrpěl těžké zranění v zádech

Přivolaným policejním lékařem

dopraven byl ďo svého obydlí

— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte-

říž se chtějí výborně pobavili mě-

li by navštívili moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s z roh 15 a

William ul v němž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel

Chleborád Kromě toho poslou-

ží vám Saramantní čárli nejlepší-m- i

doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 30— tf

— V pondělí večer sešlo se více

českých občana za příčinou zalo-

žení českého republikánského klu-

bu Všichni shodovali se v tom

že jest již na čase aby Čechové

po příkladu jiných národností
utvořili klub a pracovali společně
k tomu by se národnosti české

dostalo čeátuéiio zastoupení ve" ve

fejných úřadech městských i o

bresních a též í státních Všeo

hrála k tanci Zutím co se hosté Mbor Hvězda Hárá Doby é M JÍDbidáka Týž pak vida že oběť

Roderlck Dhu skotské kořalky

Esíipernonjí a Vlrelala Dart via

Kepsoldovýcti Kallforaskýcb via

a pálenek

ISÍnlt ]St ti iTvv"
Excelsior Spriugs Mo

OMAIU aa II oa r

1'lanlca t S tvrdl k ok dodlol mttf M
řlmlca ( I tvrdl fc ok4'4 laWe "

Koma I S Mil k ok ďxlánl 44i43im "

S iina I 1114 4lwH ba
Korsa 1 1 llail 4IH'4I6
Kmalla I llull iaiH
Ovalí IWIÍ 43a' "

Brambory aovl J jiic"

Vaea aartVralTl lQ')it
Mlalo s Blallraa „„ tle III

Mialv farm aaJIcpH ivaiit ''
Mlalo fárat Ipalnl d iohtá 3 j

"

Sl)Mja Si"
afaU kj

"

íafbnf„„ „ 1) "

Kfikoull tc "

Kmeadl ''„ 149141

aiilITB OMAHA Id M liiora

odbfvá 4 arhliK kaldon I nalili v naaint va
S bod udp v Nlrodnl alnl Hladaadkya Kat
Sonka lim HVilSth Str ířtnlna Brolllí Clila

bavili chystaly pečlivé a starost
li vé sestry skvostnou hostinu

jelením skokem mizí v dáli

vzal do zaječích a policie již sia

tečný pan rada dostihnuv oádra ňorá1 IMňl Wl atniuok adn na Maria VanaatVkusně upravené a bohatými i ifia nriuiama lajamnira vím ifarioa vrnj
PopIeWa A va

hojnými krměmi i lahůdkami obtl

tené stoly zamlouvaly se všem H)mr Ilvleslara ě 60 i(V rol
ží o přepadu uvědomil marně

00 něm dosud pátrá Pan rada

Čermák radostí by byl prý oželel
odh#irl achlta kaldou druhou nxďll v inlalrl

Sími sorty té nejlepM Vedle toho

po celý den chutný zákusek a

notná porce humoru také za něco

stojí Krajané z venkova učiní

dobře když za pobytu svého v

Omaze navStíví hojpodu "n Š3up-ce-

roh 13 a William ul i7x

— Jak na jiném místě oznamu

jeme vystoupí naše Česká Svofr
'
Škola před přátely a příznivce své

dne 13 března večer v žertovné

tříaktové báchorce "Král lilipután-ský- "

Jak jsme zvěděli malí her-

ci naSi ovládají prý své úlohy vý

tečně a jsme jisti že připraveno
bude návštěvníkům milé podívání
na děti jichž kolem 35 vystoupí v

nádherných orientálních košty
mech Též úprava jeviště bude

skvostná a proto jet povinností
naSebo obecenstva súčastoiti se v

počtu co nejvítším Vstupné 25c

Lístky byly dány již do předpro-

deje

— Výboru veřejných prací v

našem měst dostalo se ostrého

pokárání a odsouzení se strany
městského právníka Wrighta za

zdlouhavost a netečnost jakou

výbor tnto osvědčil při vyjedná-

vání o vydláždění jistých ulic

Wright nazval jednání jejich po-

hanou a urážkou celého města

Výbor teoto totiž dosud nezadal

tOúíUnt Oě VvdiážJřuí ai již

drahný čas uplynul Městská rada

jmenovala tříčlenný výbor jehož

povinností jest vysvelliti proč vy-

dláždění ulic lak dlouho opožděno

bylo Jest oprávněné podezření
že demokratičtí řlrnové výboru
měli nějaké pletichy s kontrakto

fy což se po vyietření ukáže

— Při přecházení ulice na 13

Chicago ul přejet byl povozem

řízeným vozkou Eganem osmiletý

sýrský chlapec Anton Sacks Ne-

šťastný chlapec utrpěl těžké vnitř-

ní třměni jimž v CUrksou ne-

mocnici podlehl Neopatrný voz-

ka byl uvězněn

niKdyž nastal čas k večeři a přitom aro4nl ainl o nud oop vyaioutua
11uladaadka Anna RralM prndandka Vinci (rdí zaujali svá místa u stolů a po pouze nepatrný obnos peněží
--AJoilerio"mlk 1444 So II Ht námilku Joaala Url

almnlMi řranilk f'u"k II4 Mnhaktchutnávali si na výborně uprave tý jejž měl u sebe ale nerad
ťMiln Ant Ma-- lrl Ho If Ht uoklad Jediná americké přírodní katari- -
nh- - Maria llnrnS a Mfllllarn ul doaorkrnl
Jinofa Jln vibor aialku Kkixrlna H4k

vených krmích přednášel dámský
sbor ládu Eliška Přemyslovna

by byl přišel o zlaté hodinky jež
mu jsou milou psmátkou ze staré cké vody

aii la huuxxk vraniuaa rawa
1 1'OltlTábor MrrUěíi 9tt R K AvlastipčkoS oa&ludované písně za kte CACKLEY BROSodbfvá acbntl nrvnl olil v naalnl vaokm

— Krajany naše upozorňujeme aaa biui rnaatHiva narv iionr rrntréž odměněny byly bouřlivým po
tleskem Pak opětně děkovala pí pladM ka JoMfaHiaina vraloiiillt pindarda

alariA Itonkal talMunba Katliia Vrtlana elegantně zařízený Boy't Home
ImportH a l

lihovinami

OMAA NKBHASKA(thoiraká MH Wiiiirm t„ pskladnlia MrKmentová se slzami v očích srdeč-

Voli Dlkttl aleajlaual

rlvy

íalotlra

VM k krmanl

řwaa ta aJIu4l
Praaaut priHHtmBÍ

Praaaia krabi (Jlkl
Orra najlapll

íahlila

ÍVtltfí
7aii

K irnt
li

ntl

isa)
4 Kai ¥1

SVains 00

Saloon na rohu 13 a Howard ul
v němž opět hospodaří osvědčený

Hrud rá kanrnrka lioroia linu marai
ka Maria Kfll vnit nl atrál Maria l'
rhotM vankovnl atrál Hartiora Ilruh4 vfnými slovy za poctu jí prokázanou

a přála všeho zdaru řádu Eliška bor na atko Anaa Hrl riaot říiiČeský hostinský p Anton Křeček
Juai la ht)kal Hpd Ikal dr u Hrolioda

Přemyslovna kterýž ai je skotu Jdete li do města aneb t města a aOX7TZZ OXJWZZa
Háj 1'almotá VítfxUl é £6 WC

Odhfrá avá wMut kaldf Clvrlf bátk

oejmladší přece jest téměř nejsil-nějš- l

a také nejčilejší Na konec
jste-l- i aouženi hladem neb llznl

zajděte si do hostince KleČkovs
kdež řízným ležákem Storzuvým

B)!-- i ve i bod iu v wiataoail v l)iiraprovoláno bylo ládu tomu jakož i
MiMau ul tlar hora Hiu'k d{ibilo4 oo

becně uznáváno že lest dosti Cech A
ceié ZCOl třikráte "Na zdar!" riiilr( Anna VIk-I- i nilal'p'lHviaai Katla

Vwákt) HI7Ho f ati Maria Vomfka
pokladnici Vmiut luMnHr prdil'l Kati
Vofnáfka Mtni kraDCM Marta vntlnl

Po večeři bavili se bratří a aestryschopných k zastávání i těch

úřidů a že dosud

zaplašíte žlzefl a chutnými zákuzky

ukojíte hlad Též i o nějaký ten

řízuější doušek a výborné doutníky

jest pečlivě postaráno Zf nálev

atráii HrMra íaflnr VMikovnl atrá: vff

nedostalo se jim spravedlivého u- - Imr niaiatvu rrv llalaj nianora mn

CniCAOO aa w liwra

dr I I k akanl 4'14n( n%t:v ba
Slanin

I I ukataldMliiil Su% laj '

Srna 1 1 Had " Ma "

Kom 11 blil '[ „ H "

( I I bii " nMU%t "

vall Ml " 4I'JI?M
Ho! kdxl4if 74)4971 "

Jatiaaa k piv Ifall k 4 dlnl "

Jíroa ka knaaol k í:jdl:l 4ift "

Uitnl aaatana 1 1 aeaiana va IIIKH "

Saana bojlnka Hlaotky) M # "

srdečně a nenucené až do a hod-rann-

Byla to jíž třetí krásná

zábava řádem tímto pořádaná" a
a Maria Havana

znání to prý zaviněno na prvém
nou naleznete buď samého Toníka

každý z přítomných odcházel z ní aneb věrného jeho sklepníka p
se vřelým pláním by podobné zá Franka Křečka kteříž vzorně

místě tím že nestává mezi nimi

pevné a trvalé organisace jež by

docílení toho na zřeteli měla V

pondělí byl učiněn prvý krok k

založení klubu a jest oprávněná

bavy Častěji se poládaly a zejména vás ohnlQuif Tel: A2526
aby při žádné z nicb nechyběl

Jakub Svačina
vlaatnl

ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ

— Elegantně zařízený a bohatě
Sanaiia Ulov4 Sllfi

zásobený obchod doutnfkářský

Nnjlniiíl ft"i& flaatry dva lniHe
vhMinl Davldiivy ptMy prutl
Ixilanl hlavy a pllcní tialanm Mi 2Re

Himanimkliiu tbé proti souchotinám
ss $100

Uy llnnl unii pro itimU-- m Mc

v Beránkovi lékirnS
rob 10 a William I'itrl stanlre

naděje že v brzku khib ten bude
Ten postilion

Jeden z přítomných

— Česko-americk-
ý dramatický

živý dotyltk:vlastní pan Václav Dušátko v č

1260 jižní 11 ul Na skladě má
sorganísován— Po vyřízení před

běžných prací rokovali shromáž

dění občané o všelikých záležito erocernl obchod Ivelký výběr pěkných dýmek Spiklub sehrál v neděli v Sokolovně
ček importovaných tabatěrekpěkné drama "A Noble Outcasť'stech a tu vzpomenuto i smrtinflnravMi laaf v4ta£nv orotl

KS Holldní íitříbrojakož 1 velké zásoby tabáku kuřla T ě 1S09JII alltsenátora M A flanny a časopi s obvyklým úspěchem Návštěva
BOLESTI V KULICÍ) Qt-a-" nanl tak vrni a trall lavého šSupavého a žvýkavéhoseckých posudků o životě a činj mOQf ko Krtu nvlálU tUk pra4V ntictvtňt tomto naltnrta V"f

Vf or áho tlMitl arorrnlio ZliHfl
Doutníky jeho jsou k dostání vfeoleníf zádech ríieumatlsrna nosti vyoikajícícího muže toho la eratv4 a prvá lakinll Mlradohrá
každé solidní místnosti tf

Flkaiat najlapltvoll IVOTiaiTI

Hobaalal k proatradnlai S 1471
Voli ka knanl II aol4 J

Irlry „ V3iU
Jalovtoa „„„„„ Stf44M
Talata I! 41(1
PrataU Ulkl aajlapll al W

Prwata labkl vyhnili SS M

PtaMla bruM I rí4
Orat al k vybraaai 14 lf84 bu

atilata 49 0Í7I
JaklaU tlpadnl MkjQi UA

KANSAS flTí dna U laora

imti a HralnyjMl va aryka nrkoukatl
aa nlm t ullvalak Ntllltallleden 1 přítomných krajanu uvedl

airuirHni jtmi CMrurno ta
VMlrli avot kráuou atlllr
noa barva po ''"1 rtl ílirt
Muiak4 Ufi 4amak4

prach ani vin
k'Hi a n)liii amarlo- -

DRA RICHTERA aétrnmy

"KOTVOVÝ" JadiujU a 0 Iru 14 pll)ilata laatéž nisledovní posudek jehož prý

Nabídnuti k sňatku! kfii atrolkam opaili-ufn- iPAIN EXPELLESL se dočetl v "St Louiských Li
stech" o zesnulém Hannovi: "Ze draiujkaoiy aelunni atna

byla slušoá a hra pilných ochotní
ků znamenitá O vzorné píli ochot-

níků těch avědčí nejlépe to Ze

obtížnou úlohu p Ant Nováka

kterýž ocburavěl převzat nedlou-

ho před dáváním kusu pRajmuod
Procháska a aehrál ji ku všeobecné

spokojenosti Nedávno týž kus

sehrán byl v městě nsšem angli-

ckými herci t povoláni a jedeo z

přítomných krajanů kterýž v di-

vadle tom byl vyjádřil se ie v

Vmmí a whraBnml aaáiakiia ' a alfn"
mřel chůd zanechav zde několik

limíáói BmSMuick lékafakycli iyií(icni

ultravana ni lrpiao a
prkli'nA)llho n#naoOnuUi
lloaud ta ta mnu tWUt
lioi m a alrvatiMiiia mu-H-

nati d4uak4n ÍhíIm

Následkem nedostatku známostmiliooa jmění Byl zahrnut v nej
hledám touto cestou za družkuvětších Dodoicích v zemi Dlužnon mbr lofvavv

PAlMEXPOLERcolaálvý života svobodnou dívku aneb bezI
ňlT!Í wirojo

WbBBler & Vilson

zcela nové kteréž se pro-

dávají po I33 k dostáni

jsouxal30 Hlaste se u

dělnou vdovu ve stáří od 25 do-- 33
ještě podotkoouti ž byl zapři
sáhlý bepřítel dělného lidu Od

chodu jeho není co litovatí" — roků Jsem 38 roků stár bez litCLVilS 9£9 JEÍJ

kam Cl O D S SI a aiMraaanl aflohv
I ilirtiO volni umblldky P'"d taularantin
Huda II H M anailno a ulidnliíkia riama

kraany "řiwi aftarina a a4itna h Klínky po
Sími rř!trot a4 Hlml vara tiat-tfl- ai
praaril výlohy tarma jMlny bofliaay

kdo koupi nrb uradí taatary Plita
cho1 II aiulakl oabdimaHl

ATIIK JKW í l kí 10
(21 Mi lrojMilIlMii llliHk ( hliaito

NW vallkl batalov oliaabujlot Sok rlnfk
Hol1nnk akviatfi tttití puak rvolvarl
tvlit-k)i- tooll kuli káno ni1nf

Kraian ten croievil náhled že ný vdovec a mohu spořádané ženě

zajistiti pohodlnou a spokojenou

fl-n- Iťrdl
Itrnlu 1 1 tvrdl
PIrnIta W I- - I
Korná 1 1 Mil

loma g t alk
Ovaatl WIM ok MUi
Or S ailca

Ztlol S-- kokiodanl
Saoa tlatotk) vybr

príilinl

wa b

"tnat
II s"

40

"44tl!
4ía6 "

"m
sa 4iioi

SRft7 to

mnohých scénách někteří čeští
ochotníci vynikli nad herce angli-

cké Lichotivé to zajisté uznáni
unc fUfUn UkérntkU wbpWw tm-n haoobitel Hann&v měl by si zlo

myslnou a lživcu zprávu tu vy domácnost Nabídky přijímá

ochoty adm "Pokrok Západu'střihnout! vlepiti si ji do památ
Omaba Neb a doručí je oa pravé

zdařilých výkonů členů klubu

Též i výprava kusu jak obyčejně

byla vzorná a okázalá
niku a cřiosati k ní: "Lev zemřel atrJíi atd talia aa uu olMlrlem tis

místo 39x3 v v#wvunxt inafuKaca ara přišel osel aby bo kopl"


