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JAN PAVLAS řiditil
k vrťiru aaialon—- Ve Čtvttrk

byl vna J II Kelly-h- o l čís jgi
T ul rlrktrickuu károu ptí čem!

vůl jeho f nabit koně amrtilné

traněny a Kelly sám vyhozen na

dlaibu 1 lakou prudkosti le utr-

pěl vážných poraněni na hlavě

a vnitřní Koně bylo nutno za

třvliii ježto nebylo naděje na

jich zachováni Srážka udála aa

na 24 a II ul a zaviněna byla

jak Kelly praví tm Že pouliční
elektrická lampa nesvítila takte
on káru přijížděli neviděl

— - Velké přízni krajanů nalich

tlil ae zajisté zkulený lékař

]r II J Abcrly
ua ruliu 34 a L ulici na druhém

poachodí V každém případu mů-

žete se nafi spolehnout V úřa

dovně k nalezeni od 8 - 9 hod- - rá-

no od 1 — 2 hodin odp a od 7—8

bod večer Číslo tel 1365 23

— Školní rada aouth omažská

vynesla konkurs na dodávku ná

bytku do oové budovy lligh

— Republikánský kandidát pro
Ala! laiovnlho komitař T J

(VNell nrllM ae korporarlm ao

omaltkým tylo prý naiadl vlech-n-

páky (ichl mail mnoho) aby
byl poulen Ntdirlme se jim

)oM s jim dařilo So Omaia

dokud neťyl tvnler dn ntadu ta

kovnlha kmiinf p itrgMald
Daně rl platily a otrotkho
aálio uiiui I- - 1 r uitul HÍtlié

wpiuii 1iiiiii e tiyii nuceni

platil pnplstnlií mail Komisař

I itUifbl opoválil tvýlili Oil

had pith majetku a proto mutl
jití aby udflal mlílo jejich loutce
Tom D Connnroví Dnclll lohoř
Ivotliodné píithybujrmi! Občané

soiith omařMI naplatili an il do--

re ně ale vlce tak Činili nehodlá)!
Jeat pro malé poplatníky velice

anadným donutili korporace aby

alespoň přibližné přispívaly na

potřebná vydáni Jednodule budou
volili Imaliem T J U'Neila ta la

xovnlho komitaře mužetoachop-néh-

a pro úřad ten obzvláště

apůsohilého kterýž po přikladu
tvého předchůdce llápne korpora-
cím drobet na kuří oko
— fíeditelé Caroegieho knihov-

ny kteří zamýllcli otevřiti tuto

slavoontnlm způsobem již : květ
na oznámili že následkem zpož-

děné objednávky na dohotoveni

střechy nuceni byli otevření odlo-

žili až na 1 července Definitiv-

ní knihovník pro novou knihovnu
dosud ustanoven nebyl

— KRAJANÉ když zavítáte do

South Omahy a budete ai přáti
prohlédnouti zdej 5! jatky obraťte
se na starého hostinského

v odměnu nabídnu vám tuto jinélei kolom budovy odhodil holtcl
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jako i odvriill zárodky hoiríky

Ten by ai vzat co by mu do cesty

přillo Poněvadž pak jest letos

přestupný rok a dámy maji právo bolrall Chriliií lít pd cholerou
a Hrlhtovó nrmori ledvin Re

nrftledkem
volit bojím ae skoro že po pře

čteni mého dopisu padne některé llMvAnf Inllflti lťlrit timir ILJ
Lee-Glass-Andre- eson Hardware Gemo

——proflvi va velkam--

Ttfunf vrénň a lakovaní! nlechoví Dáělnl — Cin?7aDÝ oleeh

bydlelo nrlknutř ve středu Jílutédo oka A proto varuji ty kteréž

maji malé déti aby se vyatřlhaly
iiiilv itiiu nalili ▼ upinfinzdraví a neniA jinť-h- lrkaře ne

leleín plenta a sovové aho' drát hřebíky nožířskénouce i iiemordovo "Black
tmi mX íboii Bicykly siřelr crraně a sportovsae zoozi

neboť by dítky jejich zbytečné
a rašil Za 10 vlak laková která

hv mu bvla rovna měla by se
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btní pH HňhU miluMlft a uáctřrní Omaha SebrOth k Harney ollce
ninono icatarsnycn ti&vwv

a nim dle mého náhledu dobře

a0Pak zde máme jednoho pomalé
aice postavy ale příjemného zev

nějlku Ten vlak je poněkud vy

doutník který náhodou propadl

děravým chodníkem Od doutníku

vzdaly ae papíry pod chodníkem

nashromážděné Na itěntl ala byl

požár v brzku epoaorován a uha

len tak la Ikoda spasobená ne-

byla veliká pouze jen několik

plenek vzalo ta avé

— Pan Jao Severio odstěhoval

aa a rodinou avou do Schuyler

bývalého evěho domova minulou

aobotu Bruno ztratilo skutečoě

v p Severinovi dobrého řemeslní-

ka a výtečného apoleíníka Neradi

jeo ztrácíme milou a dobrou rodi

nu c oaleho atředu Teď jeat čase
v oasem městečku nutoě třeba

dobrého obuvníka Jest zde pro
něho dobré místo a též i vhodná

budova k pronajmutí pro ten ob

chod Panu Severinovi přejeme
vfieho zdaru a Itěstí ve Schuyler

— Minulou aobotu navštívil nás

pan Joe Savlík z Linwood Neb

Dlel tu za obchodními záleii
tostmi

— Kontraktor p Batl i Clark
on Neb přijel do naieho míste-

čka a zapoínese atavbou nového

katolického kostela

— V úterý oddáni byli p Ant

Eret ae siř Fraot Hoškové: okr

ZDARMA
všechněm nemocným

na zkoušku na dcHct dní

běračný a nedá tak mnoho na AbUESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮkrásu jako na jemnost a — peol
ze Nuže která z vás mile čte

School Ačkoli budova dosud ani

z polovice hotova není rada přece

jakai poapíchá 1 objednávkou oánářky jest měkká jako mátlo

a hodně bohatá obraťte ae na bytku což v kru OMAHA
Tábor Sebranka ě 4771 MWičislo Ovlem já jsem také vdo zích různým způsobem se vykládá

odhf rá ivt Drarlilnlna acbftta kaMno Drvon— K těžkému úrazu přiSd při
vec ale mne se to netýká ježto já

chci jdi do kláítera leda Že by ae trtl atfortu v míalcl v nam hiirtla vear
valalp J Hrocha Vellril konauljllraiila

VÁCLAVA WKELKU
v č 2701 Q ul

na západ konci mostu kde ae vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob-

držíte Obsluha co nejvzorněji!
VÁC DIBELKA maj zkušený
hostinský 12tí

— Ve středu minulého týdne
vypukl oheň v grocerofm obcho-

du krajana J Sadila na 31 a S

ul Původ ohně není určitě znám

líčivý elektrický

pás GIANT
vsedání na káru na 24 a N ulici

navoaci er rernnu anaar jonn iriiauorafi
enad stalo a některá mne přernlu

rnltlnl atrtUiw KruplAka vankuvnl atriíjistý Ed Dwyer Žijící na 23 a W

ul Chtěl vstoupili na káru aa

kol ti hod v noci ta vlak přilil

rr imiacaa
Podp Hvkolky Tyri é 1

vila Ale posud pevni stojím na

tom podívat se buď do kláštera

aneb k Hrdýmu Maflábkovi neb odlifvá tri aehllaa Initnou mfifn a ale
rychle ae rozjela čímž Dwyer od kiiiunu ntvrtou nwlell vainl Mnliori 1'req

lljl! 1' IS ťl I 1na Boudu hozen a noha dostala ae tnu pod UiplMlakrnl Kmlllx Chlníinrad 15' a Wili ain
Také chci sdělit 1 veřejnou! Že nl tKirnnica naria vhwk tm u% in uikola kdež děsně rozdrcena byla

zde potřebujeme nevyhnutelně ci
nl- - ťranlitka llllek Izlfl Jl % ul dotor
krna Jnala Matrika rllior maietku Kmnll- -Bude prý třeba amputace má li

Ika Kunci Mary Kna Maria VHnicat účetbýn Dwyer životu zachovánnelnu neb se tady staví oeustále

4 cihly musí sem být dováženy ažNovomanželům gratu
ní tjir Mana noiejn a Anna nrnuii

Tábor NeltraMká Mpa é IMÍÍ WIW— Zboží za ceny nejlevněji!t Choodler vzdálenosti 26 mil
rKlliývá clií kaMou J nwllíll a 4 tf vnkmňžste koupili u

soudcem

lujemel

— Pan
botu ráno

Máme tu ovlem dobrý kámen ku
Edward Smid ae v ao

stavbě ale kdyby zde byly cihlynáhle roznemohl a to
jehož střižní obchod v t 2014 nastavělo by ae ae vlce z cihel Bude

Tisíce nemocných jest vyléCeno tímto podivuhodným pásem
Reumatinmus zácpu nemoci Žaludku ledvin plic měchýfe i krve

kálel impotenci (slabosť mužskou) oervosnost hluchotu zápaly
zimnici ílaboot — léč! viechny a není nemoci která nebyla vyléčena
tímto pánem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vám

úplné zdraví a odstrafiuje všechny zárodky chorob

Též i zdraví lidé by měli používali tohoto pásu který je chrání

aby nedostali nemoci a taktéž uíiní je silnými
Chcete li ho zkusit vystřinoěte toto a zalicte 3 Vaíí adresou na

MW YORK SPECIALTY CO

52 V 18th St New York
a ihned obdržte pás vysvětlením jak se ho používá Tato výhoda

potrvá jen několik dní a proto 33—

IÍhU 1iioh!

2a musel býtí k nemítpovážlivě s tu stavět velká cihelná Škola O ulici rížasně vzrnatá a jenž

doplfluje avé zásoby neustáleDovolán Dl Jelínek Pan Srnu]

lilrl v ainl p J w lirncun nonain jua v

Klir nilxfikonaul f i K rc)f i klerk
A tiťm iurbl 3ilM Ho ttttli ave harikar A ť
Novák

Ul Jan Hun ě 6 Rytíři Pythla
odhíví avé achí druhý a ítvrtý ítvrUik
rneabu v í hodin vnAer v aiolkovéiltnoatl
v Snkolovnt Velicí Kannloř Hild Havelka
tU HI4 Mo 11 Blr K H S„ Kred rtlaiiia
m Mo U "tr„ AnUin Turynek M nl K

l'oép Hukol Tyrš é 1

urfbyvi a vit ichfire dvakrát rnHatcn kaCdnli
1 nedtll a I pondAM v mínící aíni Metrové

jest doposud upoután na lůžko kostel a jiné jeltě budovy Právě

se lu staví dvoupatrová bankovní čerstvým zbožím které velmi
avšak doufáme ze ae v brzku u

zdrav!
budova z kareeoe a tlačených cí

ht--l Pau Frank Klabzuba taktéž
— V aobotu dne iy března bude

levně prodává Má též velký

výběr trvinlivé modnf obuvy pro

pány dámy a dítky Na skladě

má kráané obrazy jež vkuaně a

levně rámuje Neopomeňte že

staví velkou kamennou budovu

nákladem (1000 Příští týdenae odbývali republikánský kaukui

v němž ae bude volit 9 delegáta

Ueinročni achiiieiiiiiirva a i nennii v rijna
pailntnlarsbta I neiíAH v dubna a ('vrtlalnl
f ledna a arpnu Předanila Frnnk Mviijteii
'MU Hit lil at nilatopledaeda Jlřl l'lt°ha luitl

začnu ae stavbou "džinu ' na ba

Onu a ani deset velkých budovdo konvence okresní a v této 14

delegáta do konvence státní a

nikde zboží tak dobré levněji ne

koupíte Přijďte se o tom přebude ae stavět jcfttě toto léto
svědčit 13—koogresní Na zdarl Dále zde potřebujeme dobrého

českého lékaře neb je zde usaze— Zdejší ochotnici uspořádají

proalýchá se vlak že povstal ná

sledkcm zapálení plynů gaaoli-novýc-

od rozehřátých kamen
Škoda ohněm způsobená odhadu-

je ae na £70000 a ježto p Sadil

pojištění neměl dolehne mři tím

citelněji
—- Magnesia íleil Brun mine-

rální voda jest již v trhu k léčeoí

zácpy reiirnatismu jaternici) led-

vinových žaludečních a kožních

neduhů Jest to přlrodoí minerální

voda z Brown Parku v So Omaze

a ata lid! zkusilo ji již dobrými
výsledky Pro informace ohledně
léčebních vlastnosti léto vody

ae na Dra Abt-rlyh- So

Omaha neb na majitele A J Ko

)ovr£tka So Omaha Neb 32tí

— Čilý zájem jeví ae v městě
našem o přf&tí jfní volby jež

odbývány budou doe 5 duboa

Proti dosavadnímu mayorovj
Koutakému stojí dva kandidáti a

aice Tom Hoctor a socialista T

Myler Viechny jatky Imahem

pracují proii Koutakému podpo

rujíce vlemožně Tom Hoctora

Mayor Koulský pohněval ai totiž

prasečí barony tím že usiloval o

zvýiení odhadu majetku jatek ao

omažských což ovšem je hřích

smrtelný jenž mu jatkami nikdy

zapomenut nebude Doufáme

vlak ie brobařská práce těchto

kapitalistických žoků bude bez-

výsledná a že viichni občané a na

prvním mírně Čechové ocení plně

poctivé úřadování mayora Kou- t-

— Zdejlí komísionaři dobytkem UniOCJ PACIFICno přes 300 českých rodin Dobrý

Doant laj ceir Tiriif HI7 n "i armnie
IMHo II t pokladník V K

Kunci W4 Ho l Hta vtjor inajelku Autf

áerpin Alinon Unkuaek Ji Nrnec urapo-reíni- k

Hnit Iloudar vyp pr V J llolirov
uf niťHlnlk J V Kaapar výu nif Ant
Vaiak revlaiirni yfUit Ant V Novák ) V

Kapar dozorce Jun Jindra

Těl Jed Hukol v Omaba
odhfvá avapravldelné aebbxe kaldoo druhou
atředu v méalnl vuíer va avé míatnoatl XťS
1o latb Ht Htaniata U Havalka tajemník
Klid Cllilnver Ulil william Ht éíotník Ant
Hui-b- pokladník Jan Kolálny'

Hhor Hvězda Nové Doby i 88 itO

lékař by dělal mezi námi zajisté
v pondělí velikonoční dne 4 dubna

divadelní představení v aíni Vác

Blatného Hráti ae bude "Our

praví li v přítomné době jvf ae

úbytek v přívozu dobytka do

trhu a přičítají to

té okoloosti že farmáři odkládají

dobrý obchod Pak jest zde za

potřebí mlýnu na mouku neboťJim' Divadlo to bude řlditi proí
F A Stech kterýž má o uspořá
dání divadla tohoto hlavní záslu

zde není žádného na a6 mil v oko

lí Též zde potřebujeme někoho
se zasíláním dobytka čekajíce na

zvýiení cen jež prý naatane ná-

sledkem rusko japonské války odhfváavéaclifitakuMouí nedali v maiolkdo by kupoval plenici ježto jesthu Proí Stech zajímá ae velice

o divadlo a ve inaze připravit! Naproti tomu dobytčí baroni tvr
l nim odp v Narimni aíni rrenaaaaa Anna
liuda fl'etnloa Marie Krifakhalnr poklad-
ní ca Maria Vanrat Ulil VVIIIIain tajamnlca
Vllb Hartol HIS Foplelon Ava

Hhor Roleolara ě 00 j('
obecenatvu naiemu ušlechtilý du

levní požitek podporují jej též
dl že Kusové a Japonci již dávno

před válkou masem ae záaobili

lakže nelze na zvýiení cen 1 té tiáhfri vhhtm katilou druhou nedélt v mAalirlostatní učitelky zdM lakot l t
Abie Doufáme pevně že oávltěva strany počítali Ve vlech jatkách

v Mronin Ulil o vna noa oup vyaiourua
předaedka Anna Krnjíl předvedka Vinni ťr
mák iM Ho 16 Ht néuiAatka Jxel Ort

lalnmnlim Franlllka řiik !ll MarihaHt
iU!Nloe Ant Ma h 1HWI Ho If Ht uoklad

nastala nyof mrtva sezona a dělní

zde letos velká rozloha oseta ple-

nicí a plenice stojí si výborně a

zároveň někoho kdo by tu posta-
vil obilní devater a zařídil elektri-

cké osvětleni Kdyby některý z

Čecha vyznal se ve zmíněných
oborech a měl nějaké peníze do

podniků těch kynula by mu dobrá

budoucnost neboť by mu město

vypomohlo jak peněžním příspěv-

kem tak i potřebným stavebním

pozemkem Tato podpora se týká

ci jsou houfně z práce odkládáni
Maria lli'n a 111118111 ul domirkynéJlce Jelen vf Imr nialetku Kulflli lleulk

Maria Hudeek iCrantUka ťaaekPředpovídá se vlak že v brzku

opět poptávka stoupne TOaa aaaTábor MyrU ěís 22 B S A

Krajané vc vůkolí 19 a S Drthf ráacbfíl první aadíll v mftafel yaokiti
ul bydlící jsou zajisté nemálo

potěleni když nemusí více chodi

tké alnl renaeuva nary Mimy nnato
pfedee ka JnenraHltma vralnuřllé pledwdua
Marie Houkal la)emnlia Kateřina Velu
Khovaki liliu Wllllam Ht pokladnic Mnr
limad vé kanelllka Hnrofa Tiché rnarHl
ba UifI fllntl vnit nl atrét Murlo i't

vlech svrchu uvedených podniků li do vzdálených je lek pro maso akého jednomyslným vržením hla-

sů pro níj při volbě ia 5 dubna CALIFUAPočasí tu mime pěkoé tak že
neboť hojně a tím nejlcpíím ma chota vankovnl atré llarleira Hrubý tfm

bor nialetku Anna HrénUa Kianl feřek a
Jjf'a!-ttJ'lia- l fyiA Kknř dr L KvuliuduHorno Fiirnlture Cotráva a stromy ae již zelenají

Farm fi mají ví tíž zautto a U--

sem zásobený obchod vlastní nyní
na 19 a S ul KUDOLF PONEC

kterýž vždy ochotně vás obslouží

Zvláltě zboží uzenářské nikde

leplií ani levněji nekoupíte VjVé

ae chystají k sázení kukuřice a v

brzku k sázeni bavlny Výlety sem

505 aev 34 ul v bouth Umaže
má na akladě hojný výběr nábyt-
ku koberců kamen a pod Zboží

prodává za hotové nebo na vý-

hodné splátky Pan Josef Janda
váa vzorně obslouží if

do Oklahomy jsou pořádány dva

eOTTTXX 02v£II-- w

Háj Palmové
Vltí-znlv-í ě 60 WC u

Odhfvé avé m!tifme kdf íivrl ptbik
meali-- l ve k hd inlv v inlatniiall li Laliiiera
na milé aU ul llarliora Itanek dřiitojné

Auni Vh h mlat ipledneduai Katla
VwtéaektaJ MTHnÍn tl Maria Vumaka
iekladii(i:e Klínil" lalliier pr(il'l Knile
V iMa flkníI ťartťM Mttrla Vlltlnl

kráte v měsíci a tomu kdo hledá

dobrý domov pro budoucnost za — Městská rada aella ae v pon
ičil aby vyslechla zprávu finanČ

— Ne a nemůžeme ae od oaručuji že se mu zde bude Ubil s

že nechybí usadí li se zde mezi nlho výboru a přijala záruku Dan atria llarlmra lallner venkovní iréi ví
ir nialemn franci HaUiJ fclenora HlMiřl

a Maria Kwvtřik
leho Jana Mulače dozvěděli kdyHannona jemuž svěřila kontrakt

Mšstsd úřadovna 1324 hm ul

mKvimt ski e

aneb K l 1011 A X (i I Sil' A Omaha Kal

námi Znamenám ae v úctě

F K Vondreia
a výrobou očekávaných viřtliků a

vuřtů počne Bude prý to jiitě Předplaťte ae na Pokrok Zípa
du poee lioo roěně

špatný patent

John Eggert farmář bydlíc

na vydlážděni Kanroaa A ve

dalllho jednání dlužno uvésti Že

čtena po druhé ordmance již vy-

žaduje ae položení chodníků ve

vlech číslech města Též vy-

slechnuta zpráva erjualizačnlho

výhorn

bude hojná
V Dlatný

f !l

hamání peníí

Zdá ae to býti protimyalné ale

to je právě to co lidé dělají když

platí za drahé léčení beze vleho

prospěchu Pan C Loula z

Fayette Pa aděluje avojl zkuše-

nost následovně: Dr P Fahrney

Chicago III Ctěný panes "Kád

bych vám sdělil že po léčení tři

měsíce a pal od razných lékařn

shledal jem le jsem viechny avé

pěníte utratil maroě Nemohu

vám aděliti jméno mé nemoci

lékaři se na něm nesjednotili
Měl jaem hroznou horečku píchá
ní v podbřisí a u srdce bolení

hlavy a oteklé nohy Ani v tu

dobu uzřel jsem článek v naHem

časopisu a četl jsem O obdivuhod

ném jednom vyléčení valím

Hned jsem ai posal pro

pokusní bedničku která rychle
dolla Valemu léku vděčím avfij

život neboť pravidelná léčeni

Hobokem vrátilo mi zdraví Nej

IcpM co mohu dělat je poděko

vií vám a ctili váa po celý zby-

tek mého života"
Záhubným úítom za lékařské

služby lze ae vyhiouti když boed

na počátku vezme se nedun pevoě
do ruky užíváním apolehlivého
domácího prostředku jako je Dra

Petra lloboko Drželi je doma

pro možné případy je moudrá le
trnout Dra Petra Hoboko není

lékem lékárnickým Prodává ae

lidem přímo akrze zvláitof jedna-

tele Adr-eujt- e: Dr Peter Fahr

ney 112—114 So Iloyoe Ave

Chicago III

už tenhle týden ale určitý den na

něm vytáhnouti nemůžeme Ná!

oárodoí basísta je povedená pod
llvka a chce nás asi všechny přebllíe Applrton Wis míl ttarého

kooě který nebyl již k ničemu

dobrý a proto ae ho chtěl zbavili
kvapit- -

— UHLÍ každý potřebuje buď
Požádal několik avých sousedí) málo neb hodně Proto než kou

— Pan I'r Kavan převéžeu lyl
úterý t okresní nemocnice do

aby koně zastřelili leč kaž lý z

nich odepřel a sám laké neměl svého domova Zmíněný krajan píte nezapomeňte náa navitlvit

Zdali jate a námi jeltě neobcho
postižen jeat hroznou nemocí a

srdce k tomu a by atarého věrného

Lovné ťony jednoho jízdného

pro osadníky a okružního líst-

ku pro hlcdatolo domovin po

Illinois Central dráze

nice rakem v Oblíce 1

koně zastřelil i usmyslil si že mu

přiváže na krk dynamitovou patro — Pan Jan Pavlas český let

dováli přesvědčíte ae že vám po

čtivě posloužíme Dřlvi vleho

druhu plaalr vápno cement atd

vám též za nízké ceny dodá

Croaby Kopietz Caaey Co 3412

ou a zapálí ji a laké to uSioil

Vyvedl ' atarého valacha na

ník a uzenáf koupil před krátkým
čaeem lot na eeverovýchodofm ro-

hu 3j a Q ul a očekáváme žena
mlátě tom v brzku vypínatí ae

N ulice Společooat většinou če

ská a spolehlivá 6
bude z bruau nová budova aa ku — Divadlo naší české školy

pole zapálil hořák a dal ae na

útěk Kfifl vlak ze zvyku ae pu

atil za ním a Eggert ae hrozně

zděsil neboť očekával Že bo kůr)

dohoní a že bude i a ním dyoamí
tem roztrhán Na ' Itěstl dorazil

evážeof téhož minulý týden při-

kročeno bude
které pořádáno bude 3 dubna

bude dle toho jak vstupenky

jdou na odbyt navitíveno jeltěLáska Míru čla—- Lože 341
k drátěnému plotu a přeskočil bo Bratraké Jednoty Americké (F

U A) uapořádá skvělý živůtkovýpak běžel jeltl kul ceaty a V

tom ozval ae nrozof vybucn a
plea v sobotu dne 23 duboa 1904
aíni p F Lailnera na 30 a Q

farmář akleal na pole Když ae

vzpamatoval a ohlédnul ae nevi ul Zábavní výbor cbyalá pro

"Ceny jednoho jízdného pro osadníky"
Do mM v Montaně Idaho Washingtonu Oregonu Britické Kolumbii a v území Alber-

ta Lístky oa prodej každoJeoně až do 30 duboa Liberální zaatávky dovoleny

Do míst v Mionesotě Severol a Jižní Dakotě Maoitobě Západní Ontario Saskatchewart

a Assioobii Lístky na prodej každé úterý během března a duboa

Do mlat v Tennessee Miasiaaippi a Louiaiaoě Lístky na prodej t a 3 úterý v březnu

a dubnu

Geiy Ltražii Mi p Uilů iwm
'

Do míst v AUbamě Georgii Kentucky Mississippi Louiaiaoě Severní a Jižní Karolíně

Tenneasee a Virginii Líatky na prodej t a 3 úterek v březnu a dubnu za cenu jednoho

jízdného vlce (200 Zastávky dovoleoy

DalSí podrobnosti sdělí ae vám ochotně v městské úřadovně C 140a Farnara St Omaha

aneb písemně
W H BRILL Dist Pass Agt OMAILI NEB

děl aoi kooě ani plot jeo půda četné plátele a příznivce zdárně

zkvélajleího spolku tohoto milé§ na poli byla na několik yardů vy1

ryta Kont ae zbavil ale patent překvapeni a zaručuje vlem ar- -

daleko čelněji než kterékoliv dři

vějlf Dosud vlečky spolky na

které vstupenky zaslány byly ty-

to do jedné odkoupily takže již

nyni v rukou výboru kol £5000
se nalézá a má ae za to že do

konce měsíce částka tato se zdvoj-oosáb- f

— Tyrlák Jos Pípal náš ob

líbený obchodník železným zbo-

žím čajem a kávou ataví pro
avůj obchod velkou dvoupatrovou
budovu oa blízku kde ae nyní na

lézá Přejeme p Pípaloví by
novou budovu naplnit! mohl k

praaknutí

dečoou a milou zábavu Neníprý ai na teo avůj "vynález ne

vezme

Jan A Bartoň
ÍMtl

JSnj Hostince
rok {0 a J al Ka Oauka

pochyby Ze oávltěva bude hojná
oeboť vlichoi ti kteří již měli pří-

ležitost podíleli se na zábavě

— Krajané již potřebují dobrou

práci zubařskou necbť ae obrátil
důvěrou na osvědčeného zubního

filiný" Jetterft v leiik stále aa tepe lékaře dra Baileybo jehož úřa
likére a

spolkem tímto pořádané přijdou
zajisté i teo tok ráte Vatupné jeat
nepatrné oboállť pouze 33c pro
oaobu 3a

Kejlepal oniDT vina
Jcmaa doutníky dovna nalézá ae v 3 poschodí18—I Paxton BlockuOmaba- - 8— Lgum ntiiniiiituniintniiiiniiniHUtinmuiiimuo


