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IQ tlNV()()l NKHUASKA A OKOLf

Oznimoní úmrtí a díkůvsdíní!

Nenitryn lalrm aklďonl Mnamnjrma v krm ptítrlAm a SnAmf m

liwlillvnu ivtť l nakr? milovaná msnlclka a matka

ícMiin: imuiDová
po krátká Irl ni-d- trvají-- emrr t atáM I r'Vn B mřsfcí a 4 dno

vyrvána byla iirilprtan amrtl a nnllnnáhu kruhu naleho dne 20

dubna l''4 ia hojného ili'tf iitvl ptátel a mámách litliena byla
na hflitnv v David 1'lty

rprlinná díky vídáváme vlrmrt pf ílclňm blrlíl JakÍMikoll

iietinrnf lal nál imírnill e aitnlill a nám v nrmwl I pfl linirtt
nall drahá niantelky a ttialky nánmiKiil byli

Přáteli ihNiilIl jat pro náa miiolio dobrjřilt akulkA v ttin Iriiitné

chvíli a buiMrl iiJHInl le na vstl nlrftavoat budeme vlily pmluvat
a vám is vlcco dobrého Jate pro uáa vykonali bude nimhoii nalil ae od-m- ř

niti Jentř jednou ardeCná díky vrm!

EMIL F01DA truchli J mitnltl

AIHh a tra dílky

V linnood Neb dne 25 dubna

— Mstnetia floil Hrm mint
lilnl voda jest jil v trhu k léčeni

lácpy tsiimslismn jstrmlih led-

vinových latudtřnlih t kolnkh
nvduhA Jmi lo přírodní minerální

voda Miowa Parku v So Omast
a ala lidi Uil i il s dohrými

výsledky Pto informace ohledni

l'rbnlih vlastnosti tétn vody
ie na Dra Aherlyho So

Omaha neb na majitele A J Kt
l?rftki So Ouuha Nib jali

—Za úřsnf lovnou cenu ntjvl
ce loho nejlcpllho masa molno

jediní koupili 11 Českého lesníka
a utenále JANA PAVLASK v

lirown Parku na _ ul meti 10 a

II ul Výrobě utenáltkých vý

robků věnuie zvlálmí pozornost a

le jsou výličné jakosti dokáže

kaldý třebas pouta jedenkráte je

ochutnal JMI

Jlomo FurnlIiireCo
9 S a 4 tli St— Pro-

dáváme velkerý nábytek o 30 pro-

cent levněji než v Omaze a lo ta
hotové nebo na výhodné splátky
Přetvědčte tel tf

— Velké pflzni krijanů nalich
těfií se zajisté zkulcný lékař

l)r II J Abcrly
na rohu 34 a L ulici na druhém

puaiihudl V každém případu mů

Šiřinu Idu II Suj der
kaatrka Stinka

Imklrt Kaal Umů Irl"
"lUrkr ! akalf ka atr

aMíl ivmii iíral x II k)rrkMa) vh--a

ilalayck f Malak a acaf a kdf kf
fmnnr i'Mkr aaraala kr to
lakarw ardpr Maalaakl lak mmmk

tthofnl tak M Ukafáw k lakf
rťlla
Radila aat a y Wkiralka I é~

fnitt mni rWRIraťi VIm Ct4ut
Tkadrarlan "Black Drahl" tlvala
fMia loto a mam rlr prUlna
IMiota 00 anaákototl ia Mvá oo

hj Hni pln itfravl i ano vytodoal
tálo ann IH aoiic"

ILlfcaSáfalÉňálaaWa1aWI'
Vlno Ctrdiil rrrllfuji niMrk a ehír-atru- )

orlml trnM pohlaví Vyhl
nrurfitd fautal pr(laltid a tolmtué
fUtenl tnfirttnf pioiiailnull mll'ky
bllf Ink ťroaiiJ-i- Klravl pM blilonl ao
SrniikiOio vyvinuli v faa oulíiíku po
porodu a pfl tmfnt HvoU Cnlo pH
nM ůrtM df ko rln donu klvrd bylo
Irla ptlrlUno Vrlkcll Irkkrnlol

1100 lahrv vlna Carrlul

K všcohociuWnu povšimnutí našim odkiipníkům
vc Sfliuylcr a okolí!

Jelikož my kupujeme za hotové jsme til nuceni prodávat!
nafie zboží za hotové a sice od 15 dubna 1904 počínaje Při

kupování knížek dáme kaZdému 7 procent trážky což jest ku

prospěchu oboum stranám 37x3

Viíelav Pavlíček Koudelo a Spol řeznici ve schuyier

žete ae oafl spolehnout V úřa

dovně k nalezení od 8- -9 hod rá-

no od 1—3 hodin odp a od 7—8
hod večer Číslo tel 1365 33 VINErCARDUI
— KRAJANÉ když zavítáte do

N)něl obu isjisié mnohý
I via biiil potřeboval bufsUvinl
ié nsilitéuneuii anrb na IrpU
mltto ptokiřhovali V kil lim
připadl ohrsťte vlak ni krajina

josrrA ŠRÁMKA

v tis }K6 plni 19 a VV ul který

ja Vkusný t?v'1?řof jil MÉ

hovač domů elikol l dlouhá
léia řemeslem ilmlo ae iiméiná-v- á

ručí V kaldém ohledu II pilce
mu svěřené Učinila dohře kdyl
ae na něho co nejdříve obrltlie

— Velmi levni tento týden má

ve výproileí mulské vrchní i

ipodni prs llo dámské a dětské

spodní prádlo vleho druhu jakol
i jiné potřeby Zvláštní výpro

dej aa perleťové knoflíky které
se obyčejně prodlvsl za 3 a 10 c

tucet půjdou nyní ta ijcaca 5 c Velkou pozornost věnuje
ráaiováol obrazů Zvětšování

obrazů za poloviční cenu O pří
zrů krajanů ládá A F Novák

3 jt 106 aeva4t1l

— V pondělním zasedáni měst-

ské rady vykonáno bylo hodně

práce Na iadnst radního Dvo-

řáka uloženo městskému návladnl
mu aby se postaral o náčrtek or-

dinance kterouž by ae nařizovalo

položeni devíti folnových chodní-

ků v různých částech města

Mayor Romský jmenoval John C

Troutana pouličním komisařem a

jmenování jeho schváleno Trou-ta- n

nastoupil ihned místo Ta-xov-

komisař Thomaa J 0'Neill

předložil městské radě aeznam

tvých přlručlch již byli schváleni

Z krajanů ustanoveni byli pffrtičí
mi Jan Hofman a Jan Žaloudek

Mary C Newkirk podala Žádost

o náhradu v obnosu Íjooo Tvr-

dl Že prý upadla na chodníku na

33 a L ul a značně ae poranila
Městský návladnl a finanční vý

bor budou případ tento vyietřo-v- t

i

— ÚPLNÉ NOVÝ aneb z dru-

hé ruky nábytek kamna koberce
a jiné domácí potřeby koupíte nyní
za velmi nízké ceny v rozsáhlém
o ichodé který vlastí

E HORWICK

v čís 316 N 36 ul So Omaha
V obchodě tomto domluvíte te

česky a budete vždy k úplné tvé

spokojenosti obslouženi Levněji

nekoupíte nikde 37

— Torn Iloctor poražený de-

mokratický kandidát pro úřad

mayora zatčen byl v nedělí ve

13:30 hod ráno policisty Turn-quitle- m

Thiedem a doprovozen
na policejní stanici iloctor po-

žitím značného množství "truď
ku" rozkurážený dělil si poškleb

ky s mladého Freda Dormana

South Omahy a budete ai přáti
prohlédnouti zdejSÍ jatky obraťte Zahrady svřta

Úrodná pfula východního Orejfonu ate na ttarého hostinského

Washingtonu rrlí v hojném mnořnlv!VÁCLAVA Dl BĚLKU
v č 3701 Q ul a v nejvCtSÍ dokonsloatl ksídf? oblil

trávu rcli-nln- a ovoce mírnéhona západ konci mostu kde ae vždy union Pacificdomluvíte česky a vysvětlení ob-

držíte Obsluha co neivzorořjSÍ
Aliy iimoínila lidem doklcl tíchto

VAC DIBELKA maj zkulený
hostinský utf

poZcIuiiiiiých mlat hi-- z zbytečné íitráty
runu a peníz dráha Union 1'aclllc

uvedla v plutnont výletní ceny okru)!-nic- h

llatkfl jiro
e domoviny od

feky MIotirl a alce i nádraXI v Co tm

00eli llltiffa ti do Karma City včetnř
dne S a 1') dubna juk následuje: $45

— Zboží za ceny nejlevněji!
můžete koupili u

efoMofu Stérby
jehož střižní obchod v č 3014 na

Q ulici úžasně vzrůstá jenž

doplňuje tvé zátoby neustále

f1200 do ()Kdcu a Kult Uke City
$14 BO do Ilutte a Helena
$44 HO do Hpokane
Téí ceny Jednoho Jlzdnrlho pro osad

DO

Novinky 1 Inlrtiri

ttiainifd 11 dubna '04
V lUeinať! ttudeme mlti od t

kvilné tt)fi aelany KJI tu N
dtme mlll ť t t i salony proť by

thom il nemohli mil Iski titt
frtoiikt krámy Dva ula jil ml
me a vedou a ntpichvm pao J

llrothap J Kostka 1'otreboveli

bychom lu til asi dva pí kale al

nikdo nehláat a

le by ide dobrý pekel dělal dol rý
obchod AleupoA kd)l by se na-

tím maminkám nechtěla tadělá
val tli bychom k pekaři a lak by

chom lenulek tvých uleiřili

Doe 10 it t li konily te v

nalom kostele bohoslutby a katdý
upřímný katolík dostavil ae k

lloll aprávě Bylí tde velební

páni Hrot Uddoár a Žalud ku-řl- l

vypomáhali oalemu vlp Kleioovi

Návltěva byla hojná ač počasí

bylo prainiterné
Na 1 máje bude cde sucho

Připadne to trovoi na neděli kdy
zda bude odbývána mle avatá

Něco na posilněnou zde nebude

aica k dostáol svlak proto přece
soad llzol nezemřeme S pozdra-

vem Jeden čtenář

Farwell Neb 30 dubna '04

V městečku Farwell jak jsem
zaslechl bude sestavět nemocnice
a při ol bude zároveB postavena
lékárna

Jan Šafařík přesídlel ie ze tvého

pozemku do Farwell kdež takou

pil velké obydelol atavenl Kesi

ďenci hodlá uvésti do náležitého

ppíádku
Frant Netiba koupil ve Farwell

dva loty na nichž jak se vyjádřil
hodlá postavit! velké obydelol

Mini ae zde trvale usadili

Minulý týden zapálila Fr Neeí-bov- i

jiskra lokomotivy atoh tena

nalézající te poblíže jeho domoví

poněvidž byl velký vltr dostal

se ohefl do zahrady kdež zničil 90

ovocoých stromů
Václav Holeček a J Lang vsa-

dili te o Í30 ie ládný z nich ne-

vezme sklenici piva přet "pult"
Minule Václav Pavlík častoval

každého na potkáoí a brzy nám

také vysvětlil co jest toho pří-

činou Přibyl mu totiž do rodiny

malý avětoobčao a jelikož jest po

tomkem mužského pohlaví jest p

Pavlík velice rád Kluk prý jeat

jako buk a doma vle v úplném po-

řádku ZároveA ae Václav vy-

jádřil ie podruhé povolá opět pl

Slavíčkovou kteráž nosí samé

chlapce Gratulujeml
John Horký

I LU
1 V Clevelandu spáchal minulý

čtvrtek sebevražd j 4310tý krajan
Václav Kodet bydlící v čísle 667
Forest ul zaměstnáním ilévač

Před několika dny zemřela mu

manželka rtráta její působila oa

druhdy spořádaného 4 pracovitého
muže tak ie o práci nedbal a

oddal te pití Ve čtvrtek po sní-

dani odebral' se do tvého pokoje
kdež te uzamkl ulehnuv do po-

stele zastřelil ae Čtrnáctiletá

dcerulkajei mu vedla domácnost

zaslechnuv!! výstřel chtěla vejiti
do pokoje avlak ahledavti že

jsou dvéře uzamčeny povolala
sousedy ' kteříž dvéře vylomili

Neiťaitoý krajan byl fiž mrtev
Náležel k řádu Jan Kollár čís 59

ČSPS

i V Clevelandu zastřelil ie před-

minulé úterý v hotelu Striebinger

krajan Frantilek Tuček Týž v

hotelu udal že ae jmenuje Frank
B liarrii pod kterýmž jménem

jik později tjiltěno dal ae odvésti
k spolkovému vojsku po tři léta

aloužil oa Filipínách Tuček Žil

před šestnácti lety v slulných po
mírech avlak po smrtí nejslaril-h- o

synáíka oddal ae ze žalu nemír'

nému pití následkem čehož ztratil

tvé zamíntniul Před třemi roky

opustil manželku tvou a lest dl

lek a teprve dne 8 dubna I r

objevil a opět v Clevelandu Dav

přepiati tvou polovici rnijetku na

tvou manželku a požádav ji aby
se k němu nehlásila odebral se do

hotelu a lam pusdéji usmrtil

čerstvým zbožím které velmi

níky kaidý den aZ do 30 dubna do

tniiolih uiíat ve státech Kalifornia

Uregon WaahlH(fton Moutana a Utah
O úplné podrobnosti požádejte v

iliiaUké uřadovni! 1334 ťarnum ul

Tel J10 aneb sl dopíSte o ní pod adre-

sou E h Iornax GP A TA Oma

ha Neb 3S

Kalifornie
a nazpět

16 hodin rychleji než po kterékoliv

jiné dráze

Ofl 23 na ilo 1 Mnu

ÍJIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ

novinky i Touhy Neb

t) duba lani)
1'a Chss Oonát tvliotaámý'

vyisliwl tiťákovfih IpataA I

Ontariy )! l!e obf hoiltm

le 14 lltoll svá prnitsl tniitml s

iuti lnltou Chtls nám osná-mt- l

It podruh plijoJa tise I se

( It ho tá lmvillme

Mnoho tolnlkA i oholí ti tlilo
velo le jim ovsy vymrsly ale

jakmile ta iluoko ukáielo uklial

It toho opek t následkem loho
rolnici m lll na hojnou skliieň

I ltl Sotrab mni chlél po
tlat hrbel it Inky Ne ot tot-mil-

&otrahel folii ml iedi
hlhel tvůj lnl il nalom pochut
nim ti lépe tfeba poUJnou II

ikovkou

Je len oliían urany pAlooínl
mel malou nehodu Kdyl latii
přijel doma talii koal jeho ni
klep len rosbohli pik vlétli
o itoli illmy Byli bychom

povdétai kildému kdyby
e raději pritoal lby le nestály

níjiké mýlky

Pio J Šindelář t Uiion O

kli takto stsrý můj marný na

pial ve tvém dopim nveřejaě-ní-

v nalem limu "P Z" co

dosud iidoý obéan oklahomský
nenapsal ba ani námi nesdělil

přece jich cde bylo jil vlce a to
zrovna z Bisoo Fa a J L Šin-

delář pile ie jim tam plenice již

eraje Inu proč pak ne kdyi tam

neprll Dále uvidí £e by tam
Macek nemohl býti hodinářem

jelikoi tam vltr honf písek ve

vzduchu a kooefně tvrdl le So

trab se tvými nebrasskými Iturmy
musí tostst za kamny Inu dej
me mu za pravdu Z přáni jeho
vlak aby tam přijel nál Nimrod

p Jot KrCmářlk te tvou "lefol-kou"- i

nebude asi prozatím nic

jeho p Krčmářlk přijal místo ko-

mika u Národního Divadla v Pra
ze tak aby jednou mohl nahradili
Molnu at tento odejde oa

odpočinek Jii přlltl
týden odjede do ttaré vlaatiavlak

připomněl Mackovi kdybyste ho

v Oklahomč tak zle potřebovali
za zátobovatele abyste mu jen
telegrafovali ie ihned k vám při-

jede
SI Anna Hrubých přijela z

Omany aby matce tvé vypomáha-
la v domácnosti přet letní tezonu
Vlť ie na farmě je vidy dost prá
ce

Pánové Jot Krafka a Pr Kraf-k- a

byli zde za obchodem Pepík
nám u příležitosti té vyprávěl
tvé zkušenosti z mládl byl bych
mu věru povdeíea kdyby brzy
opět přijel den aneb alespoň půl
dne zde zasul abych mohl živo

topit jeho zachytit! oa papírJsen)
přesvědčen že by se i ct redakcí
velice zamlouval

Nál městský marlál p A fte-zá-

uvědomil každého kdo při-

jede do města a neuváže koně

pstříioě aneb zajede ipatně ku

kůlu ie bude pokutován Po
kutu provinilci určí prý oái první
radnf Vác Milý a pokuta ta bude

prý znět: "Častuj celý haut i
mál to!"

Nál Itorák Václav Kailrek cho
df teď jiksi zamyllen Už jsem
ti myslel ie jsem mu tnad něčfm

ublížil ale když jsem se ho ptal
co mu schásl tu počal zle hartu-li- ti

na ty vlelijaké společností le
mu prý neposílají zboží na něž

jeho odkupnlcí tak toužebně čc-ka-

No no Václavlcku vždyť
ono ta joltě nebude mlátit

Dflťo máme nyol tolik ie by-

chom hodně vláhy bez ubl(žnl
mohli přepustit oklabomikým
krajanům Na zdarl Macek

m ii i' na

Novinky z Bruno Neb

— Minulé úterý bylo v liruno
veselo Byla totiž odbývána ve-

selka p J Hlaváče Svatební ve-tel- f

vydařilo te znamenitě neboť
hosté bavili te iž do bílého rám
— V pondělí dne 35 dubna

olbývána byla opět veselka Slad-

kým poutem manželství spoutání
byli p Václav Dufek ae ti Annou

Proikovcovou dcerou J J Pro

Ikovce Sviteboí obřady vykonal

velp K Žalud Novomanželům

gratblujem
— Minulou oeděli kolem 7

hod večer rozpoutala te nad zdej
lim okolím prudká vichřice která

zvlálté natropila velkých Ikod na

zdejllm oovém kostele jeli dž stav-

ba značně jii pokročila Děsný
vltr velkou silou opM se do stře-

chy již krovy pfclámal tak že la
to celá dolů te třftila a ostatní
itivbu doni značně poškodila

Způsobeni Ikoda odhaduje se

nejméně na Jaoo

— členové Těl Jel Sokol ae

vyzývají by v neděli doe 1 květ-

na ve a hod odp- - určitě dostavili

ae do schůze Na zdarl
Vác Blatný

levně prodává Má též velký

výběr Irvrolivé módní obuvy pro

pány dámy a dítky Na skladě

má krásné obrazy jei vkusně a

levně rámuje Neopomeňte ie
nikde zboží tak dobré levněji ne-

koupíte Přijďte te o tom pře-tvědč-

13—

— J J MALÝ na 34- - Q ul

mi na akladě vždy výtečné dout-

níky a tabák vleho druhu čerstvé

pečivo ty nejleplí cukrovinky
ovoce Ikolnf a psseí potřeby
denní noviny a různé zábavní

knihy ku čtení Vykonává též

spolehlivě veikeré práce notářtké
a pojilťuje proti ohni Nivltivte

jej a on vás vzorně obslouží (13
O přlzefl žádá J J Malý

i

Zprávy hpolkové

Lete Jan Has í 6 KcřP

Jan A Bartoň i
vlMtnl '

g

zařízeny
Hostinec j

roh 20 J ni No Omalia

S ňlnýJettnrnvleAk stéle na fepu §
nujlepsl nrtinv vinš imero a s

Jtunné doutníky 11— g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri

MSstsá úřadovna 1324 Farnam til

TELKťllO 81(1

iiHch K l IOM X (i V &T a Omnlin Neb

jeni je členem uniformované čety
AOUW Když ie byl vysmál do

sytí jeho stejnokroji poČil ti ho Dr F J Vopek
mm

dobírat! pro jeho kněžský prý lí

Vnitnitn Bft nblnmnH Iodbývá tchůzi ve čtvrtek dne 38

dubna v 8 hod večer v Sokolov niuiiiiii au uiid nmii :
coNky líKnr

V SOUTH OMAHA NEB
riIV Nnkiimilln nfkrtr "rlaco- -

!'k n4' aiilf nalriannálakn "Pii

AMtESAft

ČESKÝCHSPOLKŮ

OMAHA
Tábor Nehrankaí 4771 MffA

Úřadovna v Glasgow Block na 24 rwnoimapo uo virumiu ryiii-'-

Snvmiírn'' 1'oiiiHlra jích
níerinijl T nlkollkatídnoiíh
niitin(l na torn iia Jak
dlouho lanu inruAnná

ulici pBl bločku ol polty
Úfsilní bnillny

ně Přítomnost viech členů nutná

jelikoi důležité jednánf a placeni

příspěvků předléhi Z rozkazu

Velícího Kancléře
Bed Sláma S A a P

Těl h& Hokol Omaha

17 Kiipuji iMin ako- -

Od 9 (Ir) 11 dopoledne Od 8 do 4 odp úf Mnt ilitU vyplflovan ho

'r rllnktf kiMrd nlkllv nnxAfir

01 7 do 8 viiíor 80 nNlI ivrtirft! avntl hhi-v- no nelá vale liti v

Tel v lilsilovno l HIB-- TbI v bytu MSokolové pozorl Vlichoi čle

Holně zásobený
nové výboru oa atátní závody jsou
důtklivě Žádáni aby ae dostavili

mec konečně zasadil mladíku
mocnou ránu do úst Brzy na

to byl hrdina Tom zatčen a uvěz-

něn Později proputtěn byl pod

zárukou na svobodu V pondělí
ve 4 hod odpolndon dostavil 1

Iloctor před policejního soudce

Kingaaby ie zodpovídal ze tvého

hrdiostvf Soud te vlak neod bý-

val ježto m žádosti Hoctorově od-

loženo bylo llčsní na 30 dní

- - V pondělí v poledne požá-

dán byl policejní náčelník lirígKS
o zslčenl Harry Bailey a llenja
min Ucnnett jedenáctiletých to

klučíků kteří lapeni byli v úřa-

dovnách dobytčí bursy kdež 11

kradli několik gumových rtzftek

jež jinde opět prodali Policejní
náčelník chlapcům přlaně domlu-

vil a ve svém kočárku dopravil je

do ejich domovů

— Krajané ve vůkolí 19 a S ul

bydlící jsou zajisté nemálo potě- -

dnet ve atředu 37 dubna večer

do achůze v Sokolovně Předléhá
vlMinl

Jmi lailiiljll flel ilaimiiá 'allrma prav
KluÚ vypUltivuná hiMlInky

lnva-V- natahnjlo! a Hnlr1 an Iiki klťku
akvomri ryl4 pru plny nul dámy antilop-li-

aiiiirli-ki- atrojlinm plnA druholiany
opatfon intomna a upraven COli aC--

a eipriiamil tánylku ťrohllnkit kUarina ptnd
npliuinnlrri iriika n Sři let a plku mul
kt nnli rláuiHký lorirnelln tnlltuk a kalilfiiil
hodinkami Mu rit-I- '4 láno a olijMlnáv
kou liitiM tilarnia i' Mif pratn a mllema
hiHlInky polum riiaUirovHiia ilmrma—jmlny
limlirikv konp(tH anoli prodala II ántlory
I'lt cnuala-f- l mufaké ntb dlmaká

Aixai itíweiav co aei Mtrnms
Block Chlciio Ml vmť kitiioir iilnnlni]

AU rTitiiri-i- horliimk kliaitiri náatnii4' h
hodin iiiilnk rolvrn iiulIraMho iki#i

Miifn Uhoninlllrli-l- i l rojil hivyklt al'l

il"iuiujuWlrnito kolkiuh sr

Bratři Scmínové
důleiité jednánf Na zdar!

Jan Mathauser před výboru
ftárt Mloran ě 7 1Á 'BJ

v ř 13 JI Williím ul
TI členové kdol přihlásili ae za

údy mužského sboru při řádu
Ms)l ns výMr vidy bojnnst řrktvdho

Mi v druhu Iiijlrb iirnnrlrakř

fýrnhkj iMf se tí neJlupM pnvístt a

1'HJiřte s preavídfl sel Objednávky
moíno učinit ti telnfonom Hňo AÍ17Ž

Slovan jsou žádáni by dostavili

te příitf neděli určitě v 1 yt hod

odp do cvičení a tchůze v Soko

lovně R Fibinger próz záp Václav Vokál Dr
C Jlosowator
ČESKÝ LÉKAf

TRŽNÍ ZPRÁVY JH]lnf ftiakf a r Vídni
vy ufoni iilmnlk f oboru

licích itrojí střelných zbrani
hodinářství

leni kdy! nemusí více chodit! do

vzdálených jatek pro maso neboť

klnrk (Jhna Sirirkiivakf urovofin ) Kohout
vnlttni atrlljoa Kruplfka vankovul atrál
Kr lUlaíka

l'(lp Hnkolkr Tyríí 1

odlifrá avá aiihnia Imfnou mMnl a atoa
kklilou čtvrtou nndlll v alnl Mmrovl Vtiá-wilky-

Anna (Jblahorad VmU l ul ml
Kiufndakynl Rmlllo (Ihlníiorld III a WilPain
ul uJoiniiliM Maria ViiCák IM lit IH ul
díntiili-- Anna Svafliia Wi jit IH ul poklad-nli- -

Kmnillka llllok VM Jil S ul doaor-dy- n

Joalo Mailjka vytmr majetku Kranil-k- a

Kun I Mary Km Mana vanaat seas
nl víuor Maria Doluji a Anna Brodil

Tálinr Kfthraaaká lipa I IKII WOW

ndli(váihno kaldou J ndll s 4 Klvrlakv
mlalnt v slnl p J W Hrimha Kiinmil Joa V

Klitr inlaMikonanl Vl K re)f I klnrk
AnlonSui-- UK Ho loth ava liankorAV
Novák

Ut Jan Hus t 5 KytlřA Pythla
odlifvl av4 snhlva druhf a ítvrtf íivrlk v
mtmul v 1 hodin v'nr va apolkurl uilatnoatl
v Soknlnvnl Vallel Kanrjllr Klid llavnlka
t: 1444 ku IA Hlř K K S„ Kraci Hláma
luna Ho 14 klr„ AnUm turynok M of k"

l'odp Hokol Tyri i 1

odhfvá lvi mhSfa dakrit nilailnl kaldoU
nodlll a pondtll v mlalel v alnl Mnuovl

Oflloroíril ehdo odlfvá aa I nudili v fljnu
pMlelnlai-hlr- I noil'11 v dubnu a twnietnl
ledna a arpnu Ptndaeda Krank Hvojtnk
tuao a „(a1iíe-l(i- JIH pirta jsa

HoHHt ta) Helr Tn litHI7 Ho l4HIdíelnla
pi Kilcar ISM No II St pokladník V V

Kunel liMUSo II Htr vjllior najalka Aug
áerpán Simon Kokuank Sut Nfinoc prapo-rnAn- lk

Hulí Ilmular v]ip pr V J líohrov
kf niAnlnlk J V Kalpar výp akti Ant
Valik roviaornl vftior Ani K Novák J V

Kalpar donirca Jim Jindra
Tel Jed Hokol r Omaha

ndhývl avlpravldoln sok As kaldoa drn hon
l rilu v niluliil vnror vo tré mlftnoatl IíbS

So laih Ht eirot It Havelku talnmnlk
Itud Klolriirnr IUIS Wllliarn Ht ttaík Ant
Hui ht pokladník Jan Koláři

Hbor II třída Nové Ibliy 86 Jťll
odhf vliváaehnio katdnul nedill v mlaiol va

hod odp v NáriHliil alnl ptwlmdka Anna
InidM dfitnlna Marin Kniallhitler poklad-nln- a

Miirle Vanrni MIH Wllllam tajutuulva
Vllh HarUil HINpopletiinAvo

Shor lloli-olar- ř (III i(lt
mllifvi lidm kuťlou druhou nUII v mlalel

lutnl nlliiii laflrnniin dílnu f Oliha Kanahojně a tlm nejlepifm masem zá

sobený obchod vlastní nyní na 19

Úřadovna: in "Bce Bulldlnř"

01 II do II 1npil
ÚfíMlnlbodlnfl (PII dni l 00 „

(id:imdotr
Vnadili od IS do Ikdopol

Tel v tMorni 604-- Tcl v bylo 1Í17

llydh-Oi- aln S4IT Junas nllra
Zvllllni ponornoat v nujo ia lennkfm no--

Diwioia a raiihoJICitrl

a S ul RUDOLF PONEC kterýž

jeat niíliíin nutlfnm a blllvlm víiuíJb tu

n)vltll nmirnoat tu iot mlirorn vaavdm
nlioru dTv4ilíuJI iHn uliJmlnSvkjr rJri
MS kiiuS n b tVJ aiáUofc M f ijl
Jlniinír(lvii6 vlálIM vlak Hirnoat vvždy orhotn vás b""ií Zvli

Itě zboží uzenářské nikde lepil ani
dl ulirafu aa a (lúvlmu na '

ViCUVA VOKAl i ( ulia Kana

ilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

fclMANOVSKÚIÍO

JltoOHOUSKf TIIÉ

vylítl finolehllvé noiicIio
1 íii v ziiiliiťhii kaicl 111- 1-

17 i

t r ! W Malý
I ČeskýKtuzcnlny katurhy a ve K

škeré prsní pnciii a trcin
choroby l'h'k vuiuícl yy
hled k v 1 tnm kde llno uro- -

uld4loily Mkol: tkavovatl
In lok a třaMtiytl

IIn wornéiálM lollkoá nl

lalkk wlvá nuvlillvá
Salodky

Severňv Silitel

htredky nepomohly Haif
Ani tlil tilli 0(1 9Í a

808 Hlckury pl Omaha

KralHni' kteří tmtřnbulf svá oby
dli snovu nklmrvlll aniib pokoj
noví vylepili nei lif Jen s vál dfl

vřrou na nebo na olitiilf neboť má
v oboru lom víceletou JI ykuke

(iont itil

OMAHA dn SS duím

fiaiile I S- - tTrdt k oMimUdI K#m bull

PMiImII tTNta k ok44 l'Kl "

Korat I 1 blil k ok 4Miil Ma7Hc "

t lina I I Wlá 4íiW bs

KnrastltnU 47044
Koma I Hol

Ovaal 1 bllf Wt "

Brambory otI„„ l "

VaM arérl?4 Iftvto

Mtala Bifléraa t Ha

MAIO řurm oJliiM lC)lc "
Milo farm Iluá al dobrá IM "

aipl- lle"
"

Karhnr %

"Kofcoatl 4l'ie
"Krocani

ftVTU OMAHA lna M d !

Volt pfinl aloJli SUtSMii

Krtrr I7MM I

Jllurlr invs
Viill ka krman! Ml

PrlB"JI-p- l 4S4S4HI

PrU pnaiMnl 7l4ii
Pruat krali tfU4 4 7St4S

Oca BJIaj41 Sltt M

JttBia llVMi

(1IICA0O 4ua SS dobu

živý dotytei
Ptkal al Mjlaptl fall IMie4f
Habni al k prMtlaáala I nlO
Voli k krami II uii4i
MíJ Il704 40

Jalovic Ia75
Talala 4U

PrwOl SMkl MjlapK 0&O II

řraaaU lákal TybraBi 14 S94S5IS

maau krabá U SKtl
Oroa pMaá al k rraaa HKOS

JaaSata_ jna
JaklaU UfÁnl SMiOlOO

v MriKini mu o ana ni oop vyaliiiifna
ptpdaedka Anna Krnjfl ptedaedka Vlni-- I írmák 1444 Ho IS Hl iámatk JiMMia Ort

lvnějl( nekoupíte 36011

— John S H Goaoey ob

chodník plodinami na 34 a K ul

požádal v pondělí odpoledne pro-

střednictvím právního zástupce
svého A II Murdocka město o

náhradu v obnosu #3000 Gosoey
tvrdí že následkem děr v dlalbě
na 34 ulici stržen byl před něko

lika dny 1 vozu blíže rohu 34 a

II ul- - a těžce zraněn Záležitost

ta bude vyšetřena městským práv-

ním odborem

— Dovolujeme si upozornit vle

chny nsle příznivce že přettčho
váli jsme úřadovnu naleho dřevař-

ského a uhelného obchodu oa

východní atraou 34 ulice mezi

N a O ul do nalí vlastní budovy
a budeme moci každému lépe po-

sloužit jelikož budeme mlti vždy
část naleho zboží zde na akladě
Navítívte náa S úctou

Crosby-Kopietz-Cas- ey Co

tí Tel 614

— Zubní lékař Bailey zaměst

ledvin a jater í ÍÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII"4IIIIMI miniu
liilnmnleo Krantllka Cik PI14 Murlhakt
ďiaiitiw Ant Ma-- I2il Ho W lnu poklnil-nli-- e

Mario llnnn S a Wllllain ul dororkynl
JoaHfa Jolon vHir mii)riku Kutullna {loulk
Mario Hudefek ťrantUka l'lk

Tábor Myrta £ís m R N AČeská lékárna a pošta
odhvlaiibtal nrvnl oodllt v mlalel vankol
k4 alnl tadaedka Mary Moll)! ml to

latkrdnll ní tlaleo lidi klo
rfek vyníiovSnl provdivno bylo
Boleatnil Lii fotavka rrtaot
aofeo přokrvoal Udvln tlnntoa-k-

a ilaíeatoot cakrovoa Spla- -

vklaatvrdlt (olar Naodkla-dt- a

Ipororn ct ll podotind ob

ttis Coaa 7S cti a II2S

aS fy lójW V V8 '5 I Jimi- -

prodej v lékárnách 1'říino
znsílii: It F SliniiiiovNky
"l hcott St MlhViinkec

WH tf

Nejpohodlněji íCNkou niň
Tlutal

Fr Liaitnor
a CO etjal Keuth Onaba

V pohodlné oilevně jest vWy ifivirni
Mik na tepu vfhfr tcb Dejl[i(cb
douinlkí vytelnych likiSri a pravcb
DrfuHoTSnýcb vln

I'rtrnná étuloé místnost spolková
mloii se nmi a CL spolky řeské D

aalMaou v Ho Ouisx leptl pohodlní lil
a lnéj Tél i si 5 Uoeínf armí v Ho

Omasa rovné a protol ct ipolkjr éaské
aÁo dobře kdyl před pořádáním sábavv
Jakákoliv přapUJI ae n majllela aa pod-

mínky FHznl krajanft porouíl M

FR LXITXER

—
-- "F

Hlaí Htrojo

Ilarvy
olovo

oleje

štítky
8kl0at4

Vle ta ceny
nejlevněji!
a aaru£eoá
jakosti

laiif 1 tTíTf
8 Na prodaj ve váeeh léUrnácb 2 ''—b i Ji?u I 1 ]Zhy-L-S

III

uroním ka JoaoiaHitma vvalouídlá plodapOka
Marl Ifuukal tajaninlia Kntohna

MIH Wllllam Ml poaladnli-- Maria
llráid vé kanelltka Ihirola Tlchl mařili
ka Mario Ptluyl vnil nl atrál Maria P
rhota vonkovnl atrál Harlmra Hrubř
bor nialotka Anna Hrátda Kianl Polek
Juat(arlut)kal Hool lákat dr L Svoboda

80T7TZZ QjVXAIIJfc
Háj Palmová Vítězství í 68 WC

UdhlvS avá ackSaa katdf ttmf pátok
nlalcl vos bod odp v niatnoatl p Laltoora
aaSnUaU ul Barbora rUcok doatoJYiá

Aaaa Vlach aolaťpridadkai Katla
Voeáaektaj M7 Mu St at i Maria Vomárka
pokladnlcai Emoi Laltaor prlvoďli Kati
Vnmálka vaátkyali rranooa Karta vnlrnl
rtrál Harbora 'Iitaor vankovnl atráa vý-
bor aiajatkn Prancaa Rataj Mloaora Ebari
a Mana KováHk

návající Českého assistenta ručí
zcela nové kteréi te pro-

dávají po J55 k dottání

jsou za 1 30 Hlaste sen ™as™aa-a-amam---za veikerou práci jím zhotovenou
Předplaťte se na Pokrok

Úřadovna jeho jeat v 3 poschodí NeJlepM líkafl poiOaJÍ k nemu
svá lékařská předplypouze $1 ročnéPaxtoa bločku — 8


