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_ _ ___f a m t JoliliiU ta wianMiilftenin a QO VVDOrU ICIjZ ml Bratří Frietové
Čerstvým zbožím které velmi
levni prodává Má téZ velký
výběr trvrnlivé modnl obuvy pro
pány dímy a dítky Na tkladě

yletřili cenu a prolpělnost za
CHICAOO dni II 6rTB

živý dobyitki

i Jan A Bartoň
TláLtnl a

1 zařízeny
Hostinec i

2 rh 20 a Q ul Nu Omaha

g ftlrn Jetlerftv leidk ilitlenafopu s
i MejKip1) druhy vlna HMrft a 3

koupení hlasovacích strojů jme

mu koně neutekli Jest totiZ Ku
dolí alarý "lantverák'' a ti v ra-

kouské armádě jezdili pouze l
kolečkem

Jak ním p Joseí Kraíka jenZ
má dva parní mlátící stroj sdělil

vytrhne jii a nimi co nejdřív aby
započal a mlácením pro íirmery
Nali čtitl rolníci měli by ai pu

íd:novin! radní Kiewit McCrailh a
říkal tl voli

Ilibsn! ii k preatrUbíu

i

i"

má kráané obrazy (eŽ vkusně a

levně rámuje Neopomeňte ZeMíftin

houiiiiíři
v čísl 1948

jiínl 13 ulice

OMAHA NEB

Voli ko krmeni

Krárr

JllTlt
si m— Zubní lékař Bailey zaměat nikde zboží tak dobré levněji ne

koupíte Přijďte t o tom pře SK3n(Mivajícl českého assisteota ručí jrmne iiouiuiay 10— c
tvěděitza velkerou Dráči ilm zhotovenou ta— llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllltndem alužeb jeho zajiatili přejí li

několik nát pospíiilo k studni

abychom ai vytalené kamení pro-

hlédli Tu dědeček Křížů zvedl

jeden kámco velikoati aa bulíčka
a ae alovy: "Tohl jest rudat"
odhodil kámen přes hromadu hlí-

ny NeZ jsme mohli kámen ten

zachytil skutálel se přímo do

Studně kde pan Novák v hloubce
si 41 stop pracoval My sice

volali na pana Nováka aby ae

uhnul Ze letí dolů kámen ale vý

atraba nale přiila pozdi Kámen

zatáhl pana Nováka do zad a kdy!
jim atudničkíře vytáhli venable-dal- i

jame Z zranění jeho jeat na

llěstí pouze lehké Pao Novik
dnes jil opět pracuje dole ve

tudni

Někdy v červenci budem míli

opět příležitost poslechnout! leč

Dra Iiky Čas není doiud určen

Na zdarl Zpravodaj

Úřadovna jeho jeat v 3 poachodí

TÍM sl o wny liodlni k ae 7 18 a 81

krmeny (Iritnátovri apony a ne-

koupila nikde levnřjl Veikeré správky
íperků I hddlnrk vykonávají vkusoi a
levn Za práci avou ruíl 4a—

TIU

rruiutminojlopil gieito
PrMttelohká vhrná „ tft M0r iW

Pnutoliriihi t lofivn o

Ono odO ! k obronfa ttTn

ai míti práci svědomitě vykoná
nou Nál Joseí to umí)

Macek
Cl pflziíFCi "M Ul" ABSTRAKTY
Oznamujeme tímto Ie o VÁC -- vnioTovpja -Joklota rwíiwí

Joklol Uvin I WlS M
PftiliYL iiat oprávněným naífm mMASNÍ KRÁM

aa JÍL atrani místa vlastní krajanl

I3rntří Kunolovó
jednatelem a kollektorem cDobrou trvanlivou a laci-

nou ObUV koupilVyd Pokroku Západu

Paxton bločku —8
— Velké přízni krajanů nalich

lěil se zajisté zkuicný lékař

Dr II i Abcrly
na robu 34 a L ulici na druhém

poschodí V každém případu mů-

žete sa nafl spolehnout V úřa
dovnl k nalezení od 8- -9 bod rá-a- o

od 1—3 hodin odp a od 7—8
bod večer člalo tel 1365 33

— Zmrzlinu nejlepií jakosti
vždy v zásobě jakož i doutníky
oejleplích druhů velkeré druhy
tabáku kuřlavého i kouaavého

Utb and Farnam rattema Blk
DEVĚT MILLIONÚ AKRŮ Ant

f

Zeptejte aa nř u tohoto linu Tal 1SM11vládních (oremkl pro donovlnářt

liti 1344 JUnt ij ul

Hkjvílll aáaoby raaaa vleho druha
aasnek aalámo lunek a vobee vlaho co
V obor tento ipadá

Ceny fernéjší oei kdekoliv Jinde

V tlpadrií Nebraace poblíle v čla 1336 jižní 13 ul Solidní Ntríbro
Ha má hojně aátobený obchod obuviUnion Pacific dráhy rozdělených bdI Uk p'ní irnll j

kn Krm lláít tJtlié prtré
tlfljN-n- l Jmi ntvfMnn Iv sekce každí o 640 akrech téměř

zadarmo Zdravost těch o po
v

Pozemkyja prodej

Krajaoél Mám v prodeji mnoho
tisíc akrů pozemkl vleho drunu
totiž jeltě puaté a též i vzdělané
za ceny od 1 14 nahoru akr Cena
lidí te dle toho jaké pozemky
jsou a nejvzdáleněji! z nich nalé-

zají ae 7 mil od aídelnlho města
Pine Cíly Pozemky ty prodám
léZ na malé splátky jaké budou

pro kupce nejvhodněji! Jelikož
nejsem ageot c povolání mám
totiž vedle toho jiné zaměstnání
musí ksZdý uznali Ze nemusím
lidi odřít jako to dělají oni ageoti
kteří jediní od toho jsou Živi

Který krajan by si přál zvědět
bližlí podrobnosti nechť mi laska-

vě dopíie a já mu je ochotně a

brzy adělím Nenecht na Žádný
spůsob 1 nikým balamutit a ra

]k pro dámy lak I pro pány adí-t- l I'ři-nl-

Juho Je ahy kafdť kdo u nřbo obuv
koupi byl il pln aiHkn)en a proto pro-
dává jun tu nejlepil obuv sacenv levné f i
navatme no! —

ni-- C10

14
podru Irtaonu itliltr-no- s

brra pocolf riltlxit
Muli4 Dek dniniká oi-k- rf

l nri eitonilkrm
pmeh lni

nllillin mnurto-ki- n

itrtOťm opBilai
plni drahukiímy Miflfné
uprTné Nic Iu4ltan
pritktltof Jllbo Bnbllnuu
óomuá M tu ran S4V~2s
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! W Malý m irvntnia mu

SlMANOYSKÉHO

BÍIEZOIIOIIBKĚ TIIÉ

yylédí flpolehllré houcíio-tln- y

zádachu kašel lny

katarhy a ve-čke- ré

prsní plícní a krční

chorobj Překrapující vf
tjlcdky i tam kdo Jiné

prostředky nepomohly
Balíček 11 poštou $120
Na prodef v lékárnách
Přímo zasílá: K FSlma-noTsk- y

654 Scott St
Mllwaokee Wh

♦Jakub Svačina
VlMtOt

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

1

erocernl obchod
Vl 1Í09JIL allce

český neb dimikrm
32 lprnnl lhtkm u o n

ofMuion rolnd proklldkr plrd uplácáním

čerstvou grocerii chutné čerstvé

pečivo velký výběr cukrovinek
různé knihy ku čtení nedělní ča-

sopisy ikolnf a psací potřeby —
vle za nízkou cenu doitanete v

obchodu J J MALÝHO TýZ
obstarívá téi přeplavní lístky vy-

hotovuje správně velkeré práce
notářské a zaatupuje nejlepií

společnosti proti ohni
Navltivt jej a budete v každém

případu dobř a spolehlivě ob-

slouženi O přízeň krajanů ládá
atarý známý J J MALÝ

34 a Q nl So Omaha

zemka jen něčím podivuhodným
Vzdálenoai od dráhy j"t tři al 30
mil Bude velký nával domoví
nářfl Toto fest poslední rozdá-

vání bezplatných domova jež vlá
da Spojených Států v Nebraace

kdy uskuteční Dopilte si o bro-

žurku v oí2 a dočtete jak po-

zemko těch lze nabyti kdy by te
měly zabrati a jiných informací
Zdarma na poiádání u kaldého
edoatel Union Pacific dráhy
nebo v 46ka

CITY TICKET OFFICE
Tel 316 1324 Farnam St

i Natčrač a ii ptoii i Hul II SSM iiuiáno olifcdDÍka dám
kráinr -- ratna Marnia tailvm hodinky po-to-

r(latrnvn Clinl vata nlittrlino
rfloh vlaraift ImIdt badlnkvnh

drti kdo koup! b prdt tMUrr Fit
Bb dámskécbwtoll mílii

ATLAH JEWEIRT CO V obebndl toaito nalaaU Snlnfději a o vlem osobně přesvědčte
(21 etrwpolltaa Black ťhlettf rfbr Ttuho ib41 frorerndio zboll

) (nrtT4 a pr4 Jaioatl W Ira dobra

g 808 Rlckory al Oaiaha =

§ Krajané kteH potřebují svá oby §
5 dli idoto nibtrvlti aseb pokoj =
S ové vylepili sachr Jeo aa vil át =
£ věroa aa of ho M obrátí aebo má £
s v oboru tom víceletou jii ikaka- - s
S aoat 9M š
aufflinuitui winHniiHimimwri KutMnnttti

(lil Tllkf knuiloa oramkojlel ratafek
Znamenám ae v úctě

Václav Karaa
c Bralnrlrat w lirka Mkonkatlbodlnrk ikrnn k noni putek niTuťari nan)af trs pMTalk NbvIUtmI1

iáama podrak4 pHjtleU mmBo4řho Ihi karack
46— Pine City Mino vrola lilrrkik aul caila m pu obdHkrni c
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