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i na&mo místa

— NroHtfh)tl Itstt Utni
vCilt kiajanl kttl isl ttu ta

trtMa "lln llo)' Horo
Simn" n mhu ti a lluei

— Vtlk! plínnl irsjanů nalit I

tlil ta Hit tkulrný lkař
lir II J Aiirrly
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krajan pn 1 Slanitlav Vrái nanli-lk- naliho chvalni tnimé
Panf A M Ilasrallovi 1307 11 úl 12 a Ceíef dI í SI DOOiS HO -il Tonik Výborný "lunch'

leplý i studený k dodání jet po ho hoatiuakélio I r taiinrra tlle toho dotvlme Míliích po
jil 13 u praví: 'Í)oan'a Kidney

celý den Pro ty il jiou milov mlela náhle na trdrčnl vadu ne-

vlastni matka p Laimrta pí A ills li)ly lUpČloými v mém pří

Nepodporuj to trusty svými pciičzi!„aimorová Vysluhujíc 1 kofáru padě a učinili pro mne divy Ne

koslela padla jako bleskem

níky iloiilku llrntillho opatřil
Anton výborný Itol "Ilenion" a

Irplkh dnulníkA nenajdete v lid
ném hoatinci v mění Krajanům t
venkova doporučujeme vřele "The

drobnonil o 0)nllni lioitti Ku
tkt-£apon- 1'ttdnálke

bude více otl 130

ohraiv které posluhača uvedou v

domněnku le t Vrizem testuje
Začátek určili v 8 hodin večrr

Vstupné: msrrvovani sedadla:

(první 3 lady) 33 centů dalM 13c

Školní mládet 13c Nalim kra

ratalena oa chodník a vzdor úsilí

pp Laitnrra a Dienstbicra kleli

moc má tpucivaia hlavně ve vy
mělovinf ledvin a moč po dlouhou

dobu byla barvy mlkovité Drala

jsem jiné léky ty vlak minuly te

účinkem Po koupení Doan'a

zvláštní
druh

se anatili ji tlením k vědomí při 7cUoV Home Saloon' a podotýká Vázací provázek
ncjlrpií
nrtirní
JlklHtl

Anton lapanre v ho vésti v několika okamžicích sko

nala Pohřeb zeanulé odbýván
mt it pan
slinci tvém netrpí Telefjni A

— t mnohem leuiHší než I f rulo326 Kidney Pillt v Kuhn & Co lékár zíi eenybyl v neděli odpoledne na Nár

hřbitov v Omaze
janům kladem na ardce aby si

nenechali ujiti léto příležitosti a

přifili poslechnout velezajímavou

- Babička Mary Gladeovi jest Přenčdčte ke a píste si o vzorky a ceoy které vím 1 ochotouně a po využívání jich byla jsem

vyléčena"
- Během tohoto týdne začne obratem zalleme PeHtmt vám řrovéítk na Mirku múltle ti tro--

nanejvýl poutavou předoilku se pracovali na podezdívce pro CenaNa prodej u vleeb obchodníka hlédnemi kahii klubko ntlli ho tařlallte Jsme zástupci jediné ameri
proslulého českého cestovatele cké továrny která není v trustu a trodiví přímo tDOtřebovatelúmNár slil Některým čleoům řádu

Hězda Svobody č 43 ZČBJ
M centů Koatnr-Mllbu- ra Co Buffalo

N T vykrádal Jednatelé pro Hp SUly

radosll celá pryč V minulých
dnech podařilo ta jí propalovaii
dva tlalné klučiny do českých ro-

din a v obou přlpiJech dopadlo
vle lak Iťasoile rozlaíoi babička
sama skvělým úspěchem byla pře-

kvapena Dne 1 června rozmno-

žila p Johna Vidláka o

Provázek vím můžeme zaslali buď z Chicaga Kaosas City aneb
Minntapolis Piltt ti o vtorky a ttny rrckt abyste táivlku obdrMi v las!

— Velké přízni jak krajanů tak

(inonárodovců télí ae zajisté Pamatujte Jméno I)oan'a a ntbeřtsjest proti mysli te jest ozoamo
Jlnfrhváno že Těl Jed Sokol podnikářeznický a uzeniřtký obchod

který vlastní Central Union Illock
Chicago 111

stavbu Ujiftťiijem viak ony

čieny fe to není vinou Sokola Bohemian Outfitling CoHosté v hotelu Praha"

Během poslednfch několika dnůJosef Zelenýt8 a Walnut ul ijlibrmím klu Nál zpravodaj vždy ve tvé zprávě
uváděl oba spolky přiSlo li k jich

Nrjkltjll 00
i )lon!t vltslnim plitinlV

lm mnohjm ale rhmne ril
noc doui t1oM# I""
upltovl ilul o I iO)th

V mUIl doM pM

velmi MiWI a vle kilsn ioi
Jsk tlotvIJimni utoe tau
ůtoJa 'l liUt
bohatou Iffl

MtUWÍ tid
mayor se pilné start o m#iW

park v Hell wtrU Ovlem jeti
lo dioé mlto pot III Mlfilj ot

tcho méslttka kde vftbtc ty bylo

možno park tlulný utlclsti

lolnlm mm vysltely nejaH

liomky květiny na méstskýrh

lotech jež přiléhají k vodární

elektrirnl Odpornčuja te aby

místo phkoupilo vedlejll loty

Um ty i imohlo oa ptaný kui

pudy k parkovnlmu ůieli

Finové Bittner a Kalpir ae

spolčili a utvořili novou pozem-

kovou firmu Úřadovnu maji ta
Šafaříkovou lékárnou kde býval

pojilťujfcí a notářský obchod Jot

Zimná
V kladení cementových chodní-

ků ae pokračuje Teď ae právž

jeden diví kolem Boltonova

Krvežízniví komiři téniíř
večerní procházky Litu-

jeme těch jil tak rádi za avitu

měsíčku někam do tichého kou-tečk- u

zabrousí aby ae třfiili ze

tvého mládí a z krai přírody
V neděli uipoFádaly některé

místní apolky průvod na zdejší
hřbitov aby dle zposobu avého

ozdobily hroby zesnulých členn

kvítím Úíastenstvl prý nebylo
letoa tak veliké jako obyčejně

Jamea Allen který byl na pod-

zim zvoleu amfrčím toudcem pro

Schuyler precinct vzdal ae avého

úřadu a vrací ae do avého dřívěj-

šího domova v Washington

Marie Fialová odejela minulý

týden do Howella

Anna Koudelkova jež po delíl

dobu jil zaměstnána byla v rodině

Jam Gadsdena provdala sa za

pana Kotába v Center hned ae

odebrali do Verdelkde bude jejich

domov

Slečoa C Bednářova dokončila

tvoji Ikolu v Minden a vrátila ae

ubytovali ae v hotelu "Praha

jejž vlastní chvatně znimý hostin-

ský pan Vine Dobrovský mimo

četné jinonírodovce následující

na 31 a a ul South umana
ZvtáStě v oynějlí době jeho výteč-

né uzenářské výrobky jdou hojně
jmenování a kdyby nebyli páni

uniový a mmlt-rn- ř

činou a minulou neděli též chla-

pečkem potělila Víta Sedláčka

bydlícího v č 3323 jižní it ul

Šťastným tatlkům gratulujeme!

zařízt-n- f Tlaxtnf rhral- -Hostinec John Richesvýboři obou spolků tak skoupými
na zprávy ohledni podniku toho

nebyli bychom nuceni datlí zprá

ě známy Krajan
na odbyt Spolky které chtějí
hostům svým skutečně výtečným krajané již do Omahy zavítali:

Pan Josef Ducháček zá Max Storkan Josef Černý Frank

Matějka Jan Zvoneček J C- - Je-nii-

J A ŠaSek Frank Fictum

zákuskem při nastávajících výle-

tech posloužili měly by zvláště

luoky u Zeleného sobě objednali

V ČÍS 3404 N UL V SOUTH OMAHA
Na řepu atále řeratT leMk z Jetterova pivovaru Výteřná vína ty

njlcp"l kořalky a doutníky na akladé Chutný teplý zákonek od 7 hodin
rrlno do hodin veřer Výborní otialuha
41 m!) TKIKFON 120 O hojnou prfzefi krajana žádá JAN ŘÍČAÍt

vy odjinud otiskován Trochu

méně horké krve by podniku tomu

lépe posloužilo J F Marei a Karel Posplfiil z

možný rolník od Newman Grove

Neb přivezl minulou středu do

trhu south-omtisk- ého káru hově-

zího dobytka a t cenou obdrženou

byl úplně tpokojen neboť utržil
taň průměrně I575 za tto lb

Wilberj A F Ondráček F Vo- -
43k4

— Min neděli 13 t m odpo
— Velké přízni viech hospodyfl

ledne dostavil se do achůze řádu těíf te zajisté grucerní obchod

kterýž vlastní p B HORÁČEK iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiinmiuiiiiiiiiiie
Hvězda Svobody č 45 ZCBJ MyrU Camp tin 032 K N of A

V neděli 19 června odpoledne

palenský Morse Bluffs E A

Dvořák AI Hvězda a Dr G F

Šimánek Omaha Frank Kotrba a

Frank Hvižďálek Niobrara A

Vivra Anton Erben F J- - Valá

čís 3013 Q ul Není také divu
Byl to dobytek mladý jdoucf do brácha Jos Kutilek bydlící na

33 blíže U ul zaplatil avoje pří
neboť vědí že leplí zboží ani W Malýroku a jeho vlastního chování

9 Iak a námi ttarý nál přítel sdělil spěvky a vzbudil u druhých avým

budeme odbývali slavnost věnčení

hrobů na Nírodním hřbitově Sou-aedk- y

se dfltklivě vyzývají aby se

v plném počtu na hřbitov dosta

lek t manželkou Anton Zikmund český
levněji neobdrží po celé South

Omaze Nejvíce pak každému te
zamlouvá ona vzorná obsluha 4

ttojí ti u nich úroda pěkně pouze
Eduard Zikmund Ord J Gpodezřelým jednáním pozornost

Byv předsedou vyzván aby zaujal Jirovec F J Novotný Anton
koma jest prý poněkud řídká což

prý ale nelkodí ježto bude mlti

za to lep&í zrno
vily a věnčení hroba zesnulých— Těl Jed Sokol připravujetvé místo počal te omlouván že

anda a F Cimíel Clarkton r-- j 808 Hlckory ul Omaha =
Kralnné ktcH potřebují svá oby S

svých družek se túčastnily Z
nařízení TiboruBoule David City Vojtěch Jiří

ae k výletu ao Barcttova paritu na

den 34 července Jednoťáci Há— Krajané již potřebují dobrou ček Ladislav Pavlík a F A Ti- - = díl znovu nabarvit! aneb pokoj sKateřina Velechovská tajrají te již nyní aby výsledek byl
Marie Holly předsedkaskvělým Výlet spojen bude 1

nově vylepit) nochf Jun ae vil do =
vírou na nf bo ae obrat! neboť rna H
v oboru tom víceletou Již zkuta- - S
ooBt 86tí §

kalský Verdifiris F Moravec

Arliogtoo J KPetřík Campbell
Sletos Anníe Valová Linwood J

práci zubařskou nechť te obrátí t
důvěrou na otvědčeného zubního

lékaře dra Baileyho jehož úřa-

dovna nalézi ae v 3 potchodf

prý muií hned domů no a víte

proč? Že prý musí chovatl Vrina

nebo čáp prý mu zalantročili do

jeho domácnosti psSáckého kluči-

nu Na to dostal od předsedy
rozhřešeni spojeoé a gratulací za

řád a vesele se ubíral ku práci

(chovat)

Hrkila Nov Duby lin Htt JilKveřejným cvičením a odbor tělo

cvičný utoesl te též pozvali nale

sestry Sokolky k provedení cviče
nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllKIIIIIIIIHIIIIIirSpořídati bude příitf neděli dneDvořák Havelock Frank Slecher

Paxton Bločku Omaha 8—
19 červu ve 3 hodiny odpoledneE J Popelář Dodge Svila

Karel Frank Tesař a Frank Brt a Dr Geo F Simánekní prostoých Očekává Dii tedy
pěkná podívanáNemůžete epátl?

Anton Lypcao z Lattimer Minea

tvou čtvrtletní schůzi ťredieha
jednání velice důležité a proto pří-

tomnost viech členky 0 nutná Ne
— Podp Sokol Tyrl l 1 po- - manželkou Crele Adolf Beoik

V Kalpar F Prai a manželkou— Pan Ed Laitner a manželfádá výlet 36 t m do Barel tova
český lékařPa stěžoval si že spánek ho míjí yparku Karel Pospíšil Jiří Šimioek a Fr

Kraiíček Praeue Karel Vančura
přítomné podléhají pokutě dle sta-

nov Vil Bartoí taj

ka jeho mohou ti gratulovali ku

Šťastnému vyváznutí jich miláčka číš7
— Magnesia Heil Bruo míoe- - 1260 jižní 13 ul Omaha

Úfudnf hodiny v bytři
Tate Tony Terezie a JJŠtaska

ale oalezl lék jejž chce veřejnosti
tímto odporučili "Kadím každé

mu kdo nemůže apíti zvláStě ná-

sledkem nějaké choroby v žaludku

drápů amrti Minulou ttředu
rilnf voda iest liž v trhu k léčení OMAHA dna II ÍWfmi

Frank Pop t manželkou a J Pop
zácpy retimatismu jaterních led Od i do 9 odp od o:iio do 7:80 veřer

Weston Mike Slavíček a josefdo míl do Schuyler atráviti letní
PbiilMi C lrlí k ok dodáni HtftMc bnl

Pknlutt Ivrdlkoklod VtOHH "

Korní t t bílá k okdodánl 4e "vínových žaludečních a kožních

panf Laitnerová lla 1 dvouletým
hošíkem Frantíkem na návltěvu

ku tvé matce pí Meyerové bydlí
c( na 18 S ul Mezitím co pí

by užíval Trinerova Léčivého
Úřadovna v 3 poschodí McCaguePaleček Plattsmouth Frank J

hrafka a Josef Pekárek Touhy
neduhů Jest to přírodní minerálníHořkého Vína Už čtyry roky jsem

trpěl oa žaludek nemohl jsem jisti
Bldg 15 a Dodge ul

voda z lírown Parku v So Omaze noa C I Mil 4lal "

Korni S 2 řlutá Ujosef Červenka Milligaa Henry Uf adrii ho Jlny zde Od O do 11 bod dop
sta lidí zkusilo ji již dobrými

Laitnerovi a matkou byly zaměst-

nány doplížil te malý Frantík ke Khmei a Karel Hofman Hooper
ani spáti a vtemožných prostředků

jsem nadarmo užíval Nikdo mně
Hon™: 8 Ji'it - 4:1

"OtouC I kil 4ICvýsledky Pro informace ohledně Telefon v úřadovně 1843

Telefon v bytu 3769 46
studni kteri za účelem zasypává Josef Cejda aJosef Pekárek How-

ella Václav Čížek Osmond John Branborf nová 1130nepomohl až Trinerovu Léčivé

Hořké Víno Kdo by chtěl více o
ní jí byla otevřena a do studny

léčebních vlastností této vody 0

braťta te na Dra Aberlyho So

Omaha neb na majitele A J Ko
Ve)e ríriá WiC

spadnul Studni byla 100 stře
Máaln mánlárcn I7@l7r III)

víců hluboká a každého dne házentom věděli nechť mně dopise a já

ochotoě mu odpovím '' Nyní již lovrálka So Omaha Neb 33tí

Zítek Bladen F A DoSek a

manželkou Dwíght F A Štech

Václav Blatný J J Roubal a Fr

Otoupal Bruno Václav Hlaváč

Málo hrm nJIp 124140 '

Mátlo frm Ipttná t dobré Ilc "do ní popel a pod následkem če

prázdniny

Tillie Kavanova z Howella ode-

jela domů vrátí se ale opít na

podzim do Emporium módního

obchodu kdež byla zaměstnána

"Free Laňce" jest úředním ča

aopiiem městské ndy a budou v

něm otiskovány víechny ordinance

jakož i veřejné nabídky a zákonité

zprávy městských úředníků Při

poslední schůzi rady sa četly na

bídky na městský tisk ale fe Free

Laňce podal nejnižSI byla mu

práce zadána

Okresní odhadčí pan Šindelář

věnoval několik dnů svému ďadu

Losin & BuildingV pilek It t m v 9 hodinnenlžidné pochyboosti mezí lidem

oslím že pro žaludek jut jen je
hož hoMk padnul na měkkou pů lapte "HO

Brainard Lembert KerbelTildendu Hasič Denmt Callahan při
diný úplně tpolehlivý lék Trioe- - Kttniir o

"Kobottl MlSc

ráno odbýván pohřeb pí M Kra

moliiové za obrovského častěn

ství členstva tpolků k nimž ze
nesl ze atanica č 3 provaz na Jostí Zerzan Anton Erben Josef

''Krocani )8Ckterém te do studny dal spustili a Kudrna Schuyler Josef V Sitej
rovo Léčivé Hořké Víno Ono slil

žaludek i střeva že mohou při-

jatí a tpracovati každou potravu
tnuli oíležela Na rakev zesnulé HOUTB OMAHA dm H Unnskal Monowi T F Brajer Deholíkem úplně neporušeným
položena spousta květin vydává

Gsoclatlon
v Bee Building-2- 1

rok stará a nejutarlf ví míně
tmi

půjčky na měsíčni splátky a při-

pisuje k dobru dividendy polletni
při 6 procentech ročně na uspoře-

né obnosy
Ono N Kattlnipr tajemník

náručf na povrch opet vytažen
Volt ptknl £ nJl-- l Ofódlft
KráTj &a

Witt a Juief Pele ze Spencer Neb

Torná! Pecha Boise City Idahokteri se jim podá Tím vytvoří te jící svědectví o přízni jaké se

těiila za tvého Života u těch kdož
byl Radost matky když nviděla

00t své dítko zdravé může tičistá a bohatl krev taková jaké JalorlM tWWiW

Voli k krmonl : oo®:i KO

jett k zdraví třeba Tím tlaoou ae
ji znali Pohřbena byla oa kato

Josef Kriltaíek a John Dubský

Chicsgo 111 Josef Kyba Kaosas

City Kana Josef A Wagner
zde urovnávaje některé poslední každý představili řrtnJIpll 4W8S(0i nervy i svaly pevnými tím vlech

lický hřbitov a obřady vykonal
Home Fiirnlturc Co FruU nrMtMnf

vlp Chundelák Následkem zi Tábor a slečna Marie Cilkova
záležitosti

Pisatel těchto řádků krajanům
ochotně poslouží fotografiemi růz

Pnut krabi (Hká 4 o4 W číile m
8Um

Boitth omažaká úřadovna v
sev 24 ul

no ústrojí jest přivedeno k pilné
zdravé práci tím prodlouží si člo

věk a zpříjemní život Jiných lé
kazu že spolky te tvými odznaky

i 241ti st — rra
díváme velkerý nábytek o 30 pro On Jlau ÍOa fi

do kostela připuštěny býlí nemo
Scotland So Dak Karel Nejedlý
St Louis Mo Rudolf Kocmoud

New Mexiko František Kubík
jiiSu tdoo®Mné velikosti Po dobu letních

cent levněji než v Omaze a to zaků na čUtěnf krve třeba není
IsuDlBlilivé VDíiStčDf na životorázdnin naleznete lei kaidého hou túčastnily se oase dámské

toolkv průvodu bez odznaků až hotové nebo na výhodné aplitkyTrinerovo hořké vfno jest nej-
-

Borovnice a Josef Paleček Kund DB JAN WPřetvědčte tel tfpříjemnějilm a nejpůsobívějlímodpoledne v úřadovně dílně vý

chodoi od Kamenného banku za skutečnou cenurance Morava lose! hpinar rn
očistitelem krve jest i oejzdravěi- -

— K panu Vincenci Klapalovi

oa fid Klitka Krásnohorská č

I13ZČBJ- - kterýž zemřelou te

atru pouze ku kostelu doprovodil
byslatr a Václav PUnřk Domažli

lim protože neobsahuje smrtících
přijeli píáte e z Cech a tice poč

Novinky z Linwood Neb- - edů obssžrných v lécích obecen [Woodmen LWorld
[ lIJř-Avař- HvMol
ČESKÉ TÁBORY V OMAZE

tem at 70 Myslíme 2c pan
ce řechy Josef Tlustý člen

Inotsovy kapely — Toto velké

množství hostí nejlépe dokazuje
— V nvnějlích parných dnech

stvu k lémuz účelu nabireoycnto-
-

Klapal rni z příjezdu tolika přátel
zajisté nic příjemněji via neob

Konečně mimu zase celý týden tiZ buď ootaíe nebo rtutí V lé- -
velkou radost a Že ae asi pilně jakou úžasnou měrou lířf se chval

V SOUTH OMAHA NKIi

úřadovna v (llKřgow lllo ku na 24 til

POKOJ ÍÍH 4

tfadní bodlnv: Od O flo 12 hod d"P
Od 2 do 5 hod odp
Od 7 do 8 bod veřr

pěkné počatí a nali farmáři mají čerství tak jako sklenka řízného

mohu pěnivého Jste li touženi
A SOUTH OMAZE

XoTsiA tm 4-4-
otáčí aby přátele tvé náležité po ní pověst hotelu "Praha" Avlakkkárnách Jos Triner799 SAsh

land Ave Chicago IIIpilno aby dohonili to co bylo hostil a ubytoval lak l námi
pan Vincenc J Dobrovskýmajitel

drítí zdrzeno žlznf zajdete jen tobě do hottince
na 3ú a O ul kterýž vlastní tděleno hodlají ta zde viichni usa téhož vždy pečlivě dbá toho aby

Pan Šindelář a manželkou od Česká lékárna a poštaPozemky na prodej ct příznivcům jeho oa ničem nediti Bude li takto trochu déle

pokračovat atane te naže South
úřadovně L 315Telefon vchvalnl známý krajan

la a Oervcný chybilo neboť celé zařízení pokoSchuyler a panf Jandová za Schuy

ler dleli zda pfl oblili oávltě Telefon v obydli u 349
Omaha brzy městem metropolit jo vyhovuje vlem moderním poža

Krajanél Mim v prodeji mnoho Vedle výborného piva ma navou u svých přátel a síc u rodin ním Neikodilo byltisíc akrů pozemků vleho druou sklad í výteční vína a kořalky
davkam jakož i jídla jaou vždy
čisti a chutně připravena a nenf

tudíž divu že každý cítí te jako

— Zmrzlinu nejleplf jakostitotiž jeltě pusté a též i vzdělané
jakož i jemné doutníky 43x4

pana A A Hayka a pana F Fay

tingra

Nál pan doktor mi velkou obli
vždy v zíaobě jakož i doutníkyza ceny od f 14 nahoru akr Cena — Již druhou neděli jtou nale

domaoejlepiích druhů veikeré druhy

IlarTy
olovo

oleje
fitétky
Mkl0aM

Vte za ceny
nejlevněji!
a tariifené
Jakosti

řídl te dla toho jaké pozemky
bu v krocení divokých zvířat Už tabáku kuřlavého i kouaavéhoobchody jako když je zabedni

Unie obchodních prodavačů fjsou a nejvzdáleněji! ( nich nalé
j nmti íochočil vránu a mladého vlka čerstvou grocerii chutné čerstvé

caií 7 mi! od sídelního nííti

Dr F J Vojtišek

V SOUTH OMAHA NEB

Úřadovna v Glasfow Block na 24

ulici pul tlocku ol požty
Cfadn! hodiny

Od tt do 11 dopoledne Od 2 do 4 odp

Od 7 do 8 veřer 88

Tel v úřadovno I 81S—Tel v bytu 648

kteří jí a!e sáhodsu vtrhl úieái pečivo velký výběr cukrovinek

Skvělé BZOáflf

Na velké meiinírodnf hygieni-

cké výstavě v Paříži uznala jury
ku které náleží nejpředněji! fran

Pina City Pozemky ty prodám
a! sa farma pjna M Sťívy kď

též oa malé aplitky jaké budou

nických pomocníků chtějí ai to

zavésti aby po celou neděli ob-

chody a masné krámy byly zavře-

ny Souhlasíme úplni a tím aby
zaměstnanci v jmenovaných ob

chodech požívali mohli plný jeden

chudák vzal za své Mi také

sovu kteri nočního času svým
líbeznvm zpěvem burcuje okolní

různé knihy ku člení cedělnf ča

sopisy Ikolof a psacf potřeby —

vle za nízkou ceou dostanete v

obchodu J J MALÝHO Týž
obstarává též přeplavní lístky vy-

hotovuje správně veikeré práce

NeJlenM lékaři poiflajf k němu
avé lékařaké předpiiy

obecenstvo Sova ta každé noci

pro kupce nejvhodněji! Jelikož

nejsem agent s povolání mim

totiž vedle toho jiné zaměitnlnf
musí každý uznati že nemusím

lidí odřít jako to dělají oni agenti
kteří jedině od toho jsou živi

couzšti lékaři v nikající podob-

nost Šimaoovského Dřezohorské-h- o

thé proii souchotinám zidule
a viem chorobám plicoím a vy

znamenala světoznámý Český lék

zlatým čestným křížem zlatou

tak oaříki jako lena kdyl chce

aby li dal muž oa nový klobouk notářské a zastupuje nejleplí po

Velkou záajlm kráanch Šperk 5 vSeho
druhu Kliřm neb Waltbam hodinek a
budehnl potřeliy maji na akladě

Bratří Frietovó
Ondyoo skutečně několik sousedů jilťující tpolečootti proti ohm

Který krajan by ai přál zvědět
medaili a čestným diplomemmyslelo fa to někde narikt zeo

tká a ona to zatím byla doktorova
Navltivte jej a budete v každém

případu dobře a spolehlivě ob-

slouženi O přízeM krajanů Žádá
— KRAJANÉ když zavítáte do

South Omahy a budete ai přáli

bliiM podrobnoati nechť mi laska-

vě dopise a ji mu je ochotni a

brzy adélím Nenechte na žádný

spůsob te nikým 'balamutit a ra-

ději te o vlem otobně přesvědčte

aova

V brzku nim sem přibude starý znimý J J MALÝ

hodináři
v čísle 1248

jižní 13 ulice

OMAHA NEB

34 a Q ul So Omahalednu českou rodinu více Paní

den odpočinku m)tlímo viak že

by sobi mohli aěkteřl z těch kteří

stojí v popředí oněch unií počf-na- ti

trochu mlroěji a nevrižeti do

příbytků obchodníků jako bandité

jako minulou neděli se dělo Mo-

hlo by te to některému náhodou

pramizerni vyplatili A chlad

oým rozumem ae nechi vždy více

provésti
— Dovolujeme si upozornit vie-

chny nale příznivce Že přestěho-
vali jsme úřadovnu naleho dřevař-

ského a uhelného obchodu na

východní atraou 34 ulice mezi

N a O ul do oa&í vltstnf budovy

Nejpohodlněji ienkou síň
rlMtnl

Fr Leiitnor
na SO a ({ ul Hoiith Omaha

V pohodlné nálevně Jeat vidy víborni
lelák ns čepu výbfr tí h nejlepslvb
doutníka vyteaych likérft a pravých
nefnlHovaných vln
Prostranné útulná udatnost spolkové

tamlouvi ae sama a ct apolky řeaké ne-

naleznou v Ho Omaze lepil pohodlní lál

a levníJM Téi l aln taneřnl nemá v 8o
Omaze rovné a proto ct apolky ceaké

uřml dobré kdyl před pofidánlm zábavv

Jakékoliv přeptají ae u majitele na pod-

mínky PHznl kMjanft poroučí ae

43 FR LAITSER

Znamenám te v úctě m Solidní stNbroAnna Bsrtolová vdova po J K

Bartošovi i Omahy byla zde mí Václav Karas

prohlédnouti zdejSf jatky obraťte

ae na atarébo hostinského

VÁCLAVA MBELKU
v č 3701 Q ul

na západ konci mostu kde ae vidy
domluvíte četky a vytvětlení ob-

držíte Obsluha co nejvzorněji!
VÁC DIBELKA maj zkušený

hostinský "ti

46— Pm City Minnoulý týden na návštěvě u rodiny

Fr Bartoše a zalíbilo ae jí zde tou

riíte sl o ceny bodinek ae 7 15 a 21

ktmeny Granátové apony Jehlice ne-

koupíte nikde levníjl Veikeré správky
iperkfi I bodinek vykonávají vkuaoé a
levné Za práci avou ruřf 43—měrou že ti zda koupila domek

nanl Uk p'nd trní
fiUi Klám MU pravé

ttiblnnl Jimt Mrntorm t
pMlrál bvou krásnou tfiur
di lro titicmlf á(llit
Mutaká kfk dainlká

m írilrníkin prH
pouáiAJIcini prm b ani Tik-- kl

1 Dfllpáioi mrlo-kf-

tnJkAQi( opfttltijiB
plná drahokamy afíiná a

uprMVriá Nic leulíbo a
praktlnéjllbo Bnllnnuto
diaiud u ta cmu IWím
áioq M ckffKnulloa milá- -

hodlá se sem co nejdříve' odstě
— Zbožf za ceny nejlevněji!

můžete koupili u

JoHcfa Stérby
jehož střižní obchod v č 3014 na

Vzoraý a Čistě zařízenýhovat

Minulý týden tem zavítal pan

Karel Killian z Morse Bluffs KeiTCtSI masní krah pekařský obchod
I irleataf

gHiiiimiiiiiHiiiMHimiiiiMiimiiiiiiiiwiiiHiiiiuj

1 Jan A Bartoň Ipochlubil te ! dostal zase kluka km nab 14inkm
kam t D ia a cíprnMini luh

imAnn toId4 Drnhlidkr uifá (aularanlmlentokrit to prý ala stojí za to

a budeme moci každému lépe po-

sloužit jelikož budeme míli vždy

čist naleho zbožf zde na skladě

Navltivte náa S úctou
Crosby-Kopietz-Cas- ey Co

tf Tel 614

a Jit strant města vlastni krajani
neboť váži 1 6 liber Gratulujem! Hu II t M taaiánu a uMMlnáTkou dáma

kráao? rla Urma taáiaoia bKiloky po-

tům rxflatrnvand flt cárá uáatrím
nrawal lob Zdarma Jidny binllalif ob--Pane BoZe ien boutť a vítšf

Q ulici úžasně vzrůstá a jenž

dopIDuje své zásoby neustále

čerttvým zbožím které velmi

levni prodává Mi též velký

výběr trvinlivé modni obuvy pro

pioy dámy a dítky Na skladě

mi krisné obrazy jež vkusně a

levni rámuje NeopomeBte že

nikde zbožf tak dobré levněji ne-

koupíte Přijďte te o tom pře

Urntří Kunclové
físU 1344 JiM IJ uL

Hejvětli lésoby bui vleho dnihn
kapkyl

— Zubnf lékař Bailey zaměst

Rudolf J Kirchner
v čís 1504 William ul

Krajané uřin! dobře kdyi peílvo ob-

jednají aobe u Kirchnera Zboží Jeat
Tllr feratvé a chutné Žitný chléb

rohlíky koblihy a rfizoé koláče co ae

lf?e Jakosti neltou k "bltovénl" O

pHiřll krajaaft řídá
4ff Hl'D 1 KIRCH5ER

drtl kdo kriopl b prad SaaUr Plila
Ckiwta-l-l Biuáaká aab dimké

ATLAM JEWEIBT CO

Ul rtrepelltaa Blark ťhlcar- -

PříStí aobotu dne 18 června

= Tlaatn! =

LnzenV Hostinec
I rek 20 a (j 1 S Omaha

I ftlznýJetteHJvleiik atilenařepu =

g NeJlepM drohv vlna likérO a =

s Jemné doutníky 15—

íwnwnmiiiiwiwiuiiimiiiiamiiiHmnmimrS

návající českého assistenta ručf
te odbývá zibava u Bartoie aseaek salámfi lunek a vftbee vleho co

Kil allkf katalo flnaakajlel SOB rtináV--za veškerou prici jím zhotovenouLinwood V půl noci budou ho
kidlnk akToaia Ixxiln punk rTol'ara
a41kho aboti kalarkéao aáAlníÚžadovna jeho jeat v 3 poacbodf

v obor tento spadá

Ceny Itrníjší nei kdekoliv Jindeatom podívány chutné zákusky atrola blryklk ald aái aa po obdrieoi 4c
Paxton bločku — SSotrab svědčit la— t auátof afck Bamkáck r


