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— V nam otdrlunl #

prolij ni t pJlsts nlilvJuM
ovmkyi Mulakt (lintlové koli- -

U Mlym atktcolkvm 13c dohtt

ntuliké obltky fj a pásy k

ta lot silné pracoval
kal-Hol-

73c muliké ko)al rukavic
:13c kiálk kalhniy pra horhy

13a multké obUky druh "Nolby"
I4 vo spodní kotil 10c (umné

cilovlníné oblrky modtíht

sr dvOiadi)v hodnoty lil 30

€ olilcky pro chlapce

Jíl přilil sobotu mohou cílná dámy prohlédnout! sobi

olironlj vJKIíkI (arnfrlt kloboukti

klet)! vUthny bfvilé pMČI nrjrn v mnolitvt ale i

v cenáih Mnoholetá skulenou uručuje rt dámám

ftajta ptáci dobiouiile i dle nnovrjllch mod Ony o

30 al too procent nilll jak kJrkoliv jinde 34x4

CtllbHr II tHllJ fbjfdof)
tt si jv řV4 firmy

1Cmmiii OoiiI C?o
ril úřadovna nalná i na 14 a

Willíím ul a ikli1 Chicago
Lumbrt Yardu 1 irtm lilo pro-

dává ulili ticho druhu a iitučulc
plné uipokonl lidá o ptltrřl
kuinl 1 KANK KAMPAK

31— liditfi

- Ve idr!i mlsttkl knhovně
odt y'vány bu lou skaulky pro ty
k loa přáii by si lim
v útrrý 3 dobnt v 9 hod ráno

Zkoulki tthrnuj ilou tnilosl
hislone literatury a běžných udá'

lotl
— Velké oblibě u Českých bo

O ctěnou přltrfl lá lá jDlid!ttni2S913l&SL

Jkr

tm
Řn
A

Přestupního

sgg Pomhískový Ples

1'otřt buj li vál (hliprc novf odUk

k Mimováni ultiřlle M nejmrnMm

jednu řivnínii koupíte ti jej ide trato

t)Mn
Ulhiutvarf ohWVy n

kriilkjinl knltioliiiul

S250-S300-S400-- S5

lllřmovacf ohloky
1 loulty tu I knlliolanil

S5 - S750-SIQ-SI3- 50

T)to ohlckv Jsou nelr pM jaké mflle

krijfl rholnviii Ceny jsou nejuspoko-jivé-

te vtrch ta jaké le kdy prodá-

valy obleky tak vyaokocenné

roka

spodyněk lH( st výborné lhot! irnhAiA

Tábor Myrta IMl Královských DruZek
JZ 2ST A

v sototu 9 dutna 1904 v ilnl p J W Hrocha na jlhi I J ul

K hojné návštěvě zve v úctě fWl(nt t výbor

českého Icinlka Chas J- - Passicka

jtbož obchod nalétá se na 10 a

llauiroít ul A není také divu'

Vždyť u mistra Passicka dostanou

npjen vždy čerstvé maso vstho

druhu sle i výtečné zboii uzenář-
ské u velkém výběru Hospodyň-
ka která koupila v obchodě lom

jednou nepůjde poJruiié jinam ta
nic na světě Zkuste lol 27x4

— Zubní lékař Bailey zaměst

i

Nade odbory chlapeckých klobouku
a vCnravného tlioil Itou uolné a vel- Cil

návajíc! Českého assistenta ručí
al itroj chlapceza vc&kerou práci jím zhotovenou

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí

— Podivní tlili pnsleJnt dobmi

v ktuttih nelich neúprosná Mou-ni- t

)lilrJ(c iobe dan tvou hliv
bl mvii mlíMml a sdílnými líJ

mi V pálek v!n v hutím

temřela nt ipil plic oirtvu
krve nilidiíká choř taiméha krt-jin- í

p Karla FouaeAneřke roi
n4 jmovak Oml
mladé ptat (e tfm krutli a boktl

tjl( 1 ) tsmu sotva métíc kdy

podii ruku tvou p Fouiovi

vilouplc i mnohými niJtvnti

plíny do nového íivou Pohřeb

odbýván t domu hoře v č 1913

jil 14 u kdei provedeny tel

polkové obřady ti velkého

členkyfl l'o tspěnl stmi-teioíh-

tpěvu dámského sbon
řádu lvliíki Přemyslovna vyne-te-

rikev lestiilennou deputaci
Sokola do pohřebního voiu nacei

nastoupena cesti k Českonárodní-m-

hřbitovu Tím odby ty jilti
kratiCká posmrtní obřady načti

ta hlasitého piafe shromážděné

rodioy manžela spuštěna rakev

do chladoé země kdež spáti bude

zesnulí sen vičný — Zemřelá
se před 19 lety v Novém

Dvoře y Čechich Nilcícl k

řídu Eliška Přemyslovna 77 Z č
B J k ním už jxko stá Členkynč
slavnostně uvedeua v říjnu Mel

u téhoí spolku pojiíiínl jrito
vSak za pohlední mé-í- c příspěvky

nevyrovnala jest na vyplactnl ié-h-

malá naděje Těžce zkouše-

nému manželi a zarmoucené rodi

ně projevujeme svou soustrast

— Háj Marta l 10 Kruhu
(VV C) uspořádá výroční

ples ivfij v Sokolovně v sobotu

doe 16 dubna Plesy dámského

sboru tohoto tHÍ se velké oblibě

Českého obecenstva a proto Čilý

zábavní výbor zahájil již předběž-

né práce aby ples tento s dřívej-ilm- i

v ničem si nezadal a moZno-l- í

aby nad ně i předčil Přátelé a

příznivci dámského sboru Háje
Marta dostaví se zajisté v počtu

přehojném do výročního plesu
tohoto a přivedou sebou í své

známé kteříž rádi se srdečně a

nenuceně pobaví v kroužku přá-

telském Vstupné: Pán s dámou

50c dalíf dáma 25c 32—

— Znamenitý požitek připra

vuje nám spojené ochotnické síly

naie na velikonoční neděli dne 3

dubna Po dlouhém čase vystou

pí zase na jevišti našem celá řada

ťaxton bločku —3

— Devítiletý synek J McMa-nigl-

rtrážuíka zůstávající v £

3004 Lurdette Str leží těžce ne-

mocen v Clarkson nemocnici kdež

— Ve staré Krugově sladovně

na 11 a Jackson ul vypukl v pon
dělí k večeru záhadným způsobem
ohefi jež vfiak byl záhy přikvapiv-lím- i

hasiči udolán V budově

nikdo nebydlí a fá s rs to že

ohcfl tento jakož i ostatní jež v

poslední době v okolí tom bustě

se vyskytují byl založen Policie

douíá že již je žháři na stopě

— FraotiSek Janda český
a baUamovač má závod

svůj v čís 1235 již 13 ul Závod

jeho zásobený hojným výběrem
rakvi a obleků jest otevřen e

dne i v noci číslo telefonu 2984

33—

poutě o ' J iirginmi jarní
svihltuíliy I4 ya kuíky vtrtii
druha 3c kus sbytky v mulokycli
itřtvlckh k výprodeji po oc

ivllliě silné Corduroy kaltioiy

ttj) dobré Corduroy kabáty
i fjH klobouky 13 a 4Kč Zbytky

V límcích po t centu hedvitmé ná-

krčníky 3c chlapecké krátké kal-

hoty velmi dobré jakosti asc —

Rothčné výprodeje máme v každý
čas ježto satiiěstnáváme ivláitní-h- o

člověka jehož povinnosti jeit
skoupili vlťchny tásoby 1 kon-

kursní podstaty Ni hlavni nalí

podlaze máme čerstvé

velkonočni tásoby šatstva pro
muže a hochy za nejpřiměřeněj&l

ceny
THE ('Alt A STEK CLOTIIIXO (O

1 5 1 9 1521 Douglas ul

— Během jízdy osobního vlaku

dráhy MisHOtiri Pacific ve čtvrtek
v noci vypadl topič Boltman z

budky bhVe Fort Crook když

prohra1 val roSt parostroje a jest
mii) vití o vi ikém štěstí ic životem

oeapljtii i id len jeho vIik prá
vé pltioo rychlostí uháněl Utrpěl

pnutu lehké poranění na pravém
rameni Strojvůdce
bo dříve až teprv když rychlost

lokomotivy klesla následkem ne-

dostatku páry Ihned zastavil

vlak a jel zpátky Boltmana víak

potkal když urazil asi 6 mil

— Pn Jakub Mareí oblíbený
holič na jíž 13 ul těSÍ se zajisté
velké přízni krajanů čeho? nej-lep-

důkaz jest ten že nucen byl
se přestěhovali do daleko větší

místnosti v čís 1208 již 13 ul

ObzvláStě nyní bude jeho snahou

aby v nově a moderně zařlzeoé

holíroě své příznivce k úplné spo-

kojenosti obsloužil 32x1 m

— Ve federální budově zdejSí

odbývány budou 31 března ráno

zkouěky pro ty kdož kooduktory
elevatorů ve státní službě Stát! se

chtí Aplíkanti přijímáni budou
ve stáří od 20 po 50 let

Oznámení
ňmrlij_ illfi?ziaDi!

Hluboce tarmoiicriil mlíMulctiir
a přálrli uvyini Irticlilivnn Ivíl'
ic naše milovaná dcenúka

LUDMILKA

xrmFrla o krátké nemoci v
ii1řl( 14 bfeítia lx4 ráno a ve

atffdti Imp 16 břrrna prihřlx-n-
a

byla na ťko-Níírrxl- lirtiítov
Máme ita Kvínnot vou v díl li

ardení díky vSni kteřít nám v
trudné dob? jakkoliv vyjiomohll
isUMf ale riskujeme vřele alečnř
Jablďníkové aní Černí paní
Tomtové panf Pavinov a pani
Anríhtové tu kráatte! dary kvř-tino-

na rakev polomené a vfttwc
vlíi-- tfm přátelům a známým
kteříí ae pohřbu milené dceruAky
naSÍ aiiíantuili JcStí jednou
díky vein

II ť a liiémlIsTubtn
truchlící rodile

tinabt Nb IV bltna IWM

nutno bylo podrobili ho operaci

asm
1 1 t t f ttt 11 f t t ♦

na hlavě při niž as 1 yt palce
kosti bylo nutno odstranili

Hoch zirovt ň s jinými kluky s

výrostky prooásle doval jiného
hocha jménem Henry George kte-

rýž konečně podrážděn do nej-vyš-

míry popadl cihlu a mrltil

jí do smečky kluků jej pronásledu
jících Cihla zasáhla výsejmeno-vánéh- o

hocha do hlavy 1 bezod-

kladné převežení do nemocnice a

oponce následovaly — Také vý-

straha pro ty rodiče kteří svým
dětem ponechávají plnou zvůli a

večerni toulky po ulicích jim do-

volí

—
'
Zajímavou novinku připra-

vuje Dámský Sbor Hvězda Nové

Dobyč 86JČD svým příznivcům
v sobotu 23 dubna Uspořádá
totiž kalikový ples jenž soudíce
dle přípravných prací bude jed-

ním z nejlepíích v sézoně

~m -- - ~"

m
r
e

fKalikový ples

Oznámení !

Tímto se vyrývsjf ct spolky a

vlichni občané vlastníci dílců na

Českém Národním hřbitově v

Omaze by se dostavili ve čtvrtek

dne 24 března v 7 hodin večer do

společné schůze v hotelu Prshs
Účasť všech je Žádoiiroa neb se

bude jednat o přikoupení pozem-

ku přiléhajícího ku hřbitovu k

čemuž máme nyní příležitost
kteráž se více snad nenaskytne
S úctou Vác Engelthiler Vojt
Hofman Jos Kavan Fr Svobo-

da Jos V KaSpar Chas Steiger
s Vac Tauchen hřbitovní výbor

(upořádá

Jarní otevření
BOSTON STORE

Yěe k nošení pro muže ženy

a děti za zvláště nízkou cenu

Za milion dollaru áplnS nového jarního tboll NcjvgtSÍ to

obchod n tápadi a nejlevněji prodává Ceny ty nejniJÍÍ

Jarní mužské obleky
Ncjlepíí vfbřr v Omaze — Střih dle nejnovč)5í mody

Nivstivte nái a uíetříte peníz

é 80 J 0 1)

v sobotu 23 dubna '04

1 mnu sái

v Sokolovně 13 a Dorcas ol Z

# Vntuprié V reatfl £
2 YnHUk r hod re'ar

r) veíkeré pohwllí a dotrou JJ
hudbu plnř poataráno frV

J Kaídá dáma jest Zdvořile Žádá- - (

m na by odevzdala u vcIwhIu ťi j t ř i - jj
i-- kalika avch katti v obálce m

IVíhIíiijí

Lote Jaa II os ě t Eof P

odbývá ichůzi ve čtvrtek dne 24

března v 8 hod večer v Sokolov-

ně Přítomnost všech členů nutní
jelikož důležité jednání a placeni

příspěvků předléhá Z rozkazu
Velícího Kancléře

Bed Sláma S A a P

10c pli-- i luitka rsjskch
JaWuVk a zastarých vyikolených veteránů -

oo"botx:a 1 s 1 kouská Cudany ť

chotoíkfrr z dam ppi Dlasková

Bandhauerová N Svobodová a

pp Ant Steiger Vác Bláha V

J Raba M B Lefovský Fred

Sláma Ferd Kunel los Mik

illa ta 25e a za t 1 1 1 i a ě i III IMl l

NOVÁK 1266 ]i2ní 13 ulice

CackloylírosFr Babka Karel Bartol Dle 0

— Nejoblíbeněji! Iticí žlrni
Krajiné kteří z venkova za obchodem do South Omahy

míli by se ubytovali v

Metropolitan Hotel roh 27 a L ul
vých krajan kteří mají cestu do

m3is stal se "Tbe Boys' Home

Saloon na rohu 13 a Howard
ul jehož majitelem jest Starý ko £ kUf ltnl chHln náin hmllnuk

i Papož iiotti tento j'-- e říífeii

5 podle evropského způsobu Pokoje jsou vtlmí íisté a vohc

výhradní majitelé

Jackdaw ft 1'ure Tctcr
Kiunožltnycli kořalek

Západní dodavatelé

Ftoáerlck Dbu Ikotské kořalky

Escipernone Virginii Dar vln

Hepsoldovjícn Kalifornských vín
a pálenek

3Iult 3Inrrw'
Kxcelsior Sprine Mo

Solpíio-SalíD- e a Ec£cnt mincrálnicti ni

doslechu věnují ochotníci tito
vzornou pílí kusu tomuto a jftt
tudíž morální úspěch friSky ''Ko-

meta'' aneb "Zkáza světa" již

předem zaji&tžo jest nyní na

straně viebo oaieho českého obe-

censtva by pojistilo finanční

představení tohoto Vzne-

sený a nanejvýi Šlechetný účel

podpořit v nouzí zanechanou čet-

nou rodinu po zemřelém svém

nezapomenutelném Švejdo-
vi mčl by býti již sám pohnutkou
viem krajanům Vstupné pro

pány stanoveno na 35c pro dámy

ták p Ant Křeček U něho

dostanete v každou dobu čerstvý
a řízný Storzúv ležák jakož i ta celá obsluha jest la nejlcpfif Nikde nebudete lépe i levněji

ponorní ni nt-- Papež rnaje loletou zkuSeoost vyhoví kizdému

i pak j't též výborný ipolefník Z$ vzornou obsluhu ruíí
nejlepfií piva lahvová Než nejen
o žíznivé ale i o hladové Stará se

nái Tonik Výborný "lunch" IKlTKl TPř ll
IAUiiiN TKb tm AUGUST PAPEŽ

teplý i studený k doslání jet po --UM'

celý den Pro ty jií jsou milov-

níky douSku říznéjMho opatřil
Též

11

— Elegantně zařízený a bohatě

zásobený obchod doutníkářský
vlastní psn Václav Duiátko v č

1260 jižní 13 ul Na skladě mi

velký výběr pěkných dýmek Špi-

ček importovaných tabatěrek

jakož i velké zásoby tahánu kuřla

vého IRupavého a žvýkavého
Doutníky jebo jsou k dostání v

každé solidní místnosti tf

— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte-

říž se chtějí výborně polaviti mě-

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

William ul v němž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho poslou-
ží vám iaramantní Čárli nejlepSÍ-m- í

doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 30— tf

— Máte li zapotřebí služeb

spolehlivého expressáka obraťte
se a ploou důvěrou na svého kra-

jana Franka Břena jenž vám

rychle a zároveň levně poslouží
Zejména ti kteříž ae hodlají stě-

hovat měli by se na pana Břem
obrátili neboť se nemuil obávití
že nábytek jicb bude poikozen
Pan Břen za správné a uspokojivé
vykonávání svěřené mu práce ručí

Ptejte se po něm buď v čís 1262

již 14 ul aneb v hostinci pp
Francia a Vávry 3axim

35c Lístky dány již do prodeje

— Benefiční ples jejž čeStí

unioví hudebníci uspořádali min

sobotu ve prospěch potřebného
svého soudruha vydařil se t kaž
dé stránky dobře Návštěva hlav

ně mladSÍ generace byla velká r

zábava při řízné hudbě A no r

Jak jsme zvěděli získali hudebníci

oaSí sluínou částku jež zname-

nitě poslouží soudruhu jejich
— '

Výborná pověsť české bo

spody "u Sflupce" pronikla i do

vzdálené vlasti staré a žoviální

hostinítí Franci a Vávra mají z

toho velikou radost V Omazc ví

již každý že v hospodě "u Sflup

ce" možno se posilnili nejen vý-

borným ležákem z proslulého pi-

vovaru Schlitzova barvy červené
i čeroé ale i jinými nápoji řízněj-
šími sorty té nejlepěí Vedle toho

po celý den chutný zákusek a

notná porce humoru také za něco

stojí Krajané % venkova učiní

dobře když za pobytu tvého v

Omaze navítíví boapodu "v Šflup-ce- ''

roh 13 aWílliam ul 17a

— Jak známu podal dosavadní

Anton výborný ítof "Beoton" a Abileriei"
lepSích doutníků nenajdete v žád

Kiloy Brothers Coném hostinci v městě Krajanům z

venkova doporučujeme vřele "The
VELKOOBCHODNÍCI

Jediné americké přírodní kitiri-ck- é

vody

CACKLEY BROS
ImportM a válko-o- l

bodnlcl tlbovlnaml

OMAHA NEBRASKA

Boys' Horno Saloon" a podotýká
me že pan Anton Japaoce v ho

stíoci svém netrpí Telefon: A

2S26 —tf Likéry adoutníky
Old Mlllíary Hye — Diamond II II) c

N H Archer Ilourbori

1HW Iftnium Nt OMAHA

— NojstarSíra a proto také nej
oblíbeněiíím hostincem v české

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na robu 14 a William

ul Přijďte do útulného hostince

a my doufáme Že osvědčí opět

krajané naii šlechetnou svou po-

vahu při této příležitosti

— 7 pramen tajného se doví

dáme že vstupenky do pomláiko-véh- o

plesu jejž uspořádá Tábor

Myrta čís 92a Královských Dru-

žek v sobotu doe 9 dubna 1904 v

afni p J W Hrocha jdou dobře

na odbyt Zábavní výbor jenž

ni na starosti jicb prodej oe po-

třebuje prý nikoho ku koupi nutit

neboť postačí prý pouhé podo-

tknutí že o přestupném roce

otpříjfmajf dámy žádných omluv

vytáček Jest prý oprávněná

naděje že ples Královských Dru-

žek hojně bude navltíven

— Špatně vyplatilo se nezáko-

nné rybaření dvěma "sportom"
J McKenneymu a Tom ťollardo
ví již celkem as třináct ryb v je-

zírku Cut Oíí chytili Bylí zatče-

ni příručfm státního bainého a do-

praveni do Couacil Liufís kdei

pokutován každý z nich Í50 00 a

oudoími útratami

luperintendent omažskýcn skol toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnouPearse svou resigoaci přijav úřad

superintendenta Škol v Mílwiukce usmívavé tváře atarýcb známých
vyisím platem Resignacc jeho pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil ae jednou ten Elegantně saHzeaý a

Uniová lJotInoe
čtena a přijata v minulé schůzi

ikolní rady a hned také hlásilo se Níjletiií a Aeratvé flaatry dva ta Vir
přijae podruhé zase neboť nikde

Vvbláiisné Davidovy nrákv nrotl
Tlunlpřes tucet aplikaotů o jeho místo se mu nedostane leptího 'itofu aoi

MWoUstein&Oo
prodá vám gallon

dobrého clareto t'k1"""° za 65c
Přineste vlastní avoj plucar a bude váa atátí pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
622-52- 4 jižní 13 ul Omaha Neb

boleni blavy a pllenl baliám po 2Sc
nlmanovikibo tbá proti louchotinám
ta „ 100

Z počátku podporován byl silně ochotnější obsluhy Fři hojném
jistý Stetson státní superioten odbytu nemůže býtí jinak než že

na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a

uyiinoá atues pro Žaludek po ttoc

v Beránkově lékárně

rak 16 a William VUtotnl sUalee

Frank Semerád
na rohu 16 a William ul

ftfzn Metzftv ležák atále na Cepu

Pravé plMtftské pravovsreřnťho
s 1'lzné výtná Korllova vlna

kořalky ty nrJIrpU ďmtnfkr Toplý
ntkuk poceiy don Vxorná obaliifas

dent z Maine byl vlak po delií

úvaze odmrltěo a rada rozhodla
se ponechali definitivní jmenování

superintendenta do příStí pondělní

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

žádný "Šmejd'' nekoupí 23x4

FftAXK HKMEItAOTÉL F2321

Louis Verku
český trávník a veřejný notář

61 21 V Ur Illdř Omaha
V Sradovnl pui ndpoKdL oi t di I hod
K4o hf p(ftial rada iiitapr f

privnurh x4leIUitA:b fti4fwu urit-- l ab-tr-

aiwli rhu: mM'li b1-I- I llrr
xáptv na n)tl ať M rwj 46vrfu
oliráil )oiiiřuíu'Tn M krajn6m
ktM préttal pomoet prlnul -

BOLESTI f KtCUCil
taíení 1 zááecti ňimWzzí aíd

' '
NrJoblílM-aJi- i slMUka řeckfl s Omaky I tenkava JmiI

::
Elegantní zařízený HOSTINEC

kunfl vluiul

Joo- - lETovdlr t 421 lž 15 a Howard al
' VJteín Knufflv "Cablnat" aUla n řpu Jkrí nej1crl tlv lahvo

vá Na akíaU ml poutě la nejlpif vlna Jemná likéry a výborná doutní-
ky Cbutoý takuai k tIv po ruc
Sř- í- O aojnott pflmB krafaot failí JOH NOVÁK

Chas Donat
DOUTNÍKÁft

1120 William ul Omaha
vyrábí doutníky výborné jakosti kal
áf kdo okusil Jednou doutník libo ne

ebee llnjt kouřit V obcho! Jebo mft

teta dostatl vieeo přfsluM k jebo oboru
Navttivte Jj a přeiréd te ae í'Jm3

HlllIilllllUllUllilt"KOTVOVÝ"

PAII1 EXPELLER Jukub Svalina

schůze Po výkonné úřadě jme
oován prozatímním ftkoldozorcem

principál zdejSí High Scbool A

H Waterhouse až do té doby
kdy nový superintendent defini

tivně potvrzen bude

— Major Bean od zásobovacího

státního odboru v městě nsiem

zastřelil se ve čtvrtek ráno ranou

z revolveru požádav napřed man-

želku svou by zahrála mu na

piano oblíbené jeho písně Mezi-

tím co manželka jeho vyhověla

jeho přání Bean vyíel nahoru do

svých pokojů a učinil života ko-

nec střeliv se do pravého spánku
Co bylo pohnutkou k sebevraždě

oení určitě známo major dostal

rozkaz odebrat se na Filipiny

Proslýchá se vsak že nevalné

VlMtolfrwrf jmu ochrwooo ttmki — I

první toho druhu zde upo-f-

'dá Tábor Ntbrauká Lía
fcí C-

- 8j W0W" 9 $obou 3°--

dubna 1904 v síni p J W

Hrocha na jižní 13 ul Vstupné:
Pán 25c dámy mají vstup volný
Začátek v 8 bod večer— Přátelé!

Výbor připravuje veliké překva-

peni! V květu a radosti a přichá-

zejícím jsrem kdy kvítko a kvít-

kem se snoubí kdy jarní slunce

líbá jaré rty mladosti sejděme ae

by srdce nsl oživila ae v milém

květin ovzduší a a pravým bratr

ským pocitem spojila příjemné a

krásným Vůně květa jest vůně

0' RifM-ír- a MTVJvr"
FAíkfXPOUfl c Učiv

prt1tt4tk pr?l bol?- -

'") Y íiiílM-ilrhft- iM
í MASNY KRAf1

a Jil stran města vlastni krsjaal

Umtří Z£itnclov5
Ml 1244 jilni íj ul

Hejvětií (iaoby naja vteho draho

ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ

erocerní obchod

ví 1209JIÍ alUe

V nbrhMI tnmtA aaletiiet Splnf
vfbr fc?bo tmrrrm'hn fii
) fjmtii a trr )ioll Mtra Soliri

acaaaraInrjMl jrk okoiikatl
Ď]uflraKnťk htHuy)

jadouv a palraaa gtiyin um

JOUII LII1DER velkoobchodník lihovinami
mi db ikladi

ffHM tmporloraná i domácí ?lia Mři a liMrr

zvláště ale proslulou z r 1881 0FC4 JS Tiylor
Za jakost víebo zboíí se ručí 5a

Telefon 1815- - Í209 Douglas ul OMAHA NEB

V M

i U Bťktor ( SU PnH --

frw tr%(l
as zutích mnutuni i

zdrávi a brzký odchod do vzdále BteDck salámů lanek v&bce vleho co

v obor tento spadi
lásky a kdo torno odolá? Vtechoy
mladé i staré po krásném dychtícíných krajů dohnalo bo k zoufalé

mnemamtmi tra ' a

Ceoy levnější než kdekoliv Jindeive—Pořádající výbormu kroku


