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— Po (Olin) Sokola Vojtěcha
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posteli lůslali Nezvyklý hot n v Močku 116 South Omaha
o:poirint vakii mrzaf mCvua

Jsik Walsh dl domnění polici
al Pat llammond Melou děvulku

rových avlak dosud bet adároéhoilct saalali pouia do 1'ragua lli tevmatismus ale počal Udili a
iooo to

Jnlnl nové kflfltki poslrojs oynl ao nalétl aa v lékařském ole Anni Nilsonovo j do vysoké trávy
výsltdku
— Ncjstarllm a proto také ne

Frank A Fanb-rll- a manlelka

l'olele si fM Vky ktrbo pmlilmnlhn sboil

AI13 ťliotii docílili rjriNlio vjkllroní
s utMll mistr pni xHUiinnl helvilhl Ul nml ryrlile iturh Ut snOlme ceny

vli f lift ililri

podobal ml aa la objvdaavkami třeni dař! se mu poněkud lépe 11 návětinl tabuli naproii nádraží
obtlbenfiAlm hostincem v íeské a ml naděi oa briké usdtavenl

Hsrbnř Fanlerlíkové lot 13 block

9i Urown Park So Omahana Wrbaler ul kdl ji rbtřl má
i t Jiných ossd íaských

— HtitH Semloové anárol idtj
čehol nejvíc si plej nale mládci silnili Provedonl hnusného zloči Vlfi bnv tlnM kuiv I Inilm h- -

l'raz jest bea odporu hostinec

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

4lil - ' ihIk r r Im vin
nn I Vyln Pnnaeef 4 be1v álil A
yKP lekneaaí jlnýib vnrkft i MP

(l JU eeny i ( :i tl M tt 40U
II íelll (lnici byli t ttvrtek M nu překazila alečna Millerové jeljíl byl vždy svědomitým rádcem

viorným učitelem sovcíK li rrtiy ul tl tis sadní verandy v čís 1313 Hurt
ul Přijďte do útulného hostince ul spozorovala jak Walsh alias— Krajané již jsou milovnici TíproácJ Tlsto lctolbo — CcrariiB Mlfilia I barcrnčlio

svými rodinami na oivltivl u

ivého švagra p V J Nepodala
idirnl prosplvsjlclřn (armera

příznivca listu oaleho u Artiuqtoa

lismmond vlákal děvulku do Irávýtečného moku Schlitzova a kta
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou apolečnost a za nálevaou i kmfl 14 87 nWh

ňnvy a tulíc hanebný úmysl bldákůvříl ae chtějí výborně pobavili mě irii uo i n 1 urev renv ! J f- 1 UIusmlvavé tváře starých známých 15tHk: va výirwlejl [midala ae do pronikavého křikuli by navltiviti moderní zařízený yuuJak o i 11 adálili Ubilo jim lam

zoanenité Fan Nepodal jest prý

Cern Jun nrrf hni vAlil Ip
wny al W
ra

f ernit Jp prací bedrilbl

:lpl eeny Hft

sa

pp Adama a Prokopa Kdo v ho Podařilo aa jí přivolat několikhosticec 'u Habru' t z roh 15
William ul v němž vévodí zná mutů ktrKŽ ničemu polspili

stinci jich zastavil se jednou ten

přijaa podruhé zase neboť nikde
mý a oblíbený hostinský Karel nebýt rychlého zakročení policisty

letolof úrodou jak atleti ipo
kojen

— Výborná povtsť české ho
IIIÍII -l „IÍI Éaa mu nedostane lepáíbo 'ttofu ani

Cackloyliros
výhradní majitelé

Jnclulaw n Purc IVIcr
Samožlliiíih kořalek

Západní dodavatelé

řtoíerlck Dhu ikotské kofalky
Etcaptrnoni Vlrt Inla Díra vln

rpsoláovjich Kilirorntkých via
a pálenek

"3Iiilt 3Inrrov"
Excelsior Springs Mo

Snipto-Salín- e a Rc£ent miocráinicú rod

Též

Chleborád Kromě toho pošlou t eýprodejl J MO

10 kuaíl Mmibo hedvitlil M(íirokéhu pirlln v lioroé
Jtkustl jilii)'i h '16 jmi ve

výprodeji

í crn Ji rm ( hedeálif 24 a 8?

pslrl ceny 71e pousa
r

1'ernéJnp pršel

ochotněji! obsluhy Při hojném Ží vám laramantnl Cárli oejlepií

Dwyera bylo by ae mu zle vedlo
Walsh byl uvězněn a malá holčí
čka dopravena do bytu tvých ro

dičů v č 709 aev 16 ul

odbytu nemaže býti jinak než žeipody "u Sflupce" pronikla i do

vzdálené vlasti itaré žoviálol mi doutníky likéry jakož 1 chut HciteOiI jel ae proiUealo po
150 ve ýroi!eJI

po

ysnl

m

75C

ným zákuskem 30— líhostinští Franci a Vávra mi)l
toho velikou radost V Otnatt vl — liž přlStí neděli uspořádají 41 pili Q ceny l ! Vieuhno nejlepit a ni'Jinoiln'JM lirdvabl

na tlvAtkoeá obleky
Jlnábromsda rerniMin taffnta

tispojené řády ZCBJ soukromý vý Zprávy iipolkové

Uie Jsi Haa i t KfP
let tvůj do Military parku u Hen Černí Jsp pršel hodeitlil 87 pal

lUbutis ceny tlVI
lípai jez ae oliyřeJnA proiUet
po tl ve výprodeji
l'

sou Výbor předvídaje účasten

odbývá tchůzi ve čtvrtek dne 11stv! obrovské získal i aousední
zahradu jež jest několikrá e větlí Poštovním objednávkám véouje se nejvétší pozoroostJediné americké přírodo! katari- -trpnt v 8 hod večer v Sokolov-

ně Přítomnost viech Členů nutntnež ona výletní a postaral ae
cké vodyo to aby tam připravil veškeré

MiiJtké vzorkové koMle a pknlm
mmlrsiii perkslu oxfordu atd Nujvtil
hodnota (ská kdv byla nahfdnuts tenv

Miifuki koille do príco— (icJrMlf vý
břr Jaký jatiCkdy vldcll za Ul cenu
Dvolltd phidky atadkvdobfs sbotoveni

jelikož důležité jednání a placeni
příspěvků předléhá Z rozkazu CACKLEY BROSpohodlí pro výletníky Vozy pou

011 ti no do t Tj'nioai'iinVelícího Kancléře
vfUÍiiou tibavýi-- barev reny
aitt OO ve výprodeji
za

výprodeji
liční dráhy Čekati budou od 10:30
hod dopoledne před hotelem

50C 35C
ImporUÍH a velko-
obchodníci llboviDsml

OMAHA NEBRASKA
zaBed Sláma S A a P

Praha a doprav! výletníky až

samému parku Vstup do vnitř
I Dosouzeni

jest volný Snaživý výbor avědo HAYfitN BROS 16 a Dodge ul„ OmahaUllIOVý IIOHtillfM
mitě ae postaral o velkeré pohodlí

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

doutníků tu dostanete to nejlepll
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "Imejď' nekoupí 33x4

— jateční baroni kteříž ve

zpupnosti své a nadutosti peněž
ním žokům vlastni odmítli smírné

vyjednáváni ae stávkujícími dělní-

ky dostávají husí kůži z čilého
ruchu jaký zavládl v poslední dny
mezi zdej$(mi řezníky již porážej!
nyní dobytek na vlastní svou pěsť
V neblahé předtuše že bezmezné
mu vyděračstvl jejich jak farmerů
tak i odkupníků masa a různých
výrobků jatkářnkých hrozí pohro-
ma aoaž! se vlemožoě aby řezní-

kům zabránili poráželi dobytek
uvnitř hranic městských a proto
pozvedli mocný protest proti ordi-

nanci nalézajíc! se právě před vý-

konným mayorem Zimmanem
kterouž zruSuje ae odstavce 43
zdravotních nařízeni zahrnující
poráženi dobytka v branících
města Ordinance ta podána byla
radním Scbroederem na podnět
menších řezníků kteříž prý se

obávají že by v případu nedostat-

ku masa následkem atávky v jat-

kách obchody jejich byly ochro-

meny Ordinance ta byla měst

Tlutnl
a nebude zajisté k úplnému občer

Frank Semerád

co pravil proalulý zdravotní
vědátor íarář Kneipp v jedné
ze tvých přednášek o zdra-

votnictví:

Užíval jsem medové víno po více

stveoí t náležitému pobavení na
ničem chyběti Kořiskova uoiová

hudba bude účinkovat Občané

Jal ll lil um l

1

Ililoy Brothers Cočeští měli by te již z té příčiny vý
na rohu 16 a William ul

htenf Metzfiv leMk attle na čepujsk 20 roků a jsem úplně přesvědletu toho túčastniti jelikož čistý

již každý te v hoapolé lu ŠBup

ce" moioo te potilniti nejen vý-

borným letákem t proslulého
Schlitzova barvy červené

i černé ale i jinými nipoji řfznej-llm- i

sorty té nejlepftí Vedle toho

po celý den chutný zákusek a

notná porce humoru také za nico

stojí Krajané z venkova učiní

dobře když ta pobytu svého v

Omaze navštíví hospodu "u Šoup-ce- "

roh ij aWilliam ul ix
— V pondělí navštívil nás pan

Václav Pecka zámožný rolitk od

Odeil Neb Přijel do Omahy

předminulé pondělí za záležitosti

nanejvýl truchlivou Milená choť

jeho stížena byla nebezpečnou
vnitřní chorobou a atav její zhor-

šit se tou měrou že domácí lékař

prohlásil že jediná operace mňíe

Život nemocné pant zachránili K

dovršení neStžstf stfžena byla i

8letá dcerulka p Pecky Marie

nebezpečným neduhem krčním k

jehož vyhojení bylo třeba aby i

ona podrobila se operaci Za tou

příčinou doprovodil paa Pícka
choť í dcerušku do ornažaké ne-

mocníce iv Josefa kdež ve středu

podrobila se operaci pf Peckovi
a ve čtvrtek její dceruška ik i
námi p Pecka sdělil jest opráv-

něná naděje že obě pacientky v

krátké době se uzdraví Pan Pecka

jest švagr p Jos Růžičky cestu-

jícího jednatele pro kořalcčol Hr-

mu omažskou Kord Lirou

— Velké oblibě u Českých ho

Prsvé nlwřiské t nrsvovsrcčnifho nl- -čen že kdyby místo jiného vfns
výtěžek bude li jaký dostane se vlnavoveru z l izne vyiw n ií Kurhelovs

kofalky a ty ocllitiiil ďnituíkyČeské Svob Škole Ku výletu Teplý
xiikutek nu celý den Vzorná obilnímtornu jsou též viechoy řády toutb
tel rmi fKANK 8KMKHAD

medové te užívalo bylo by to

pro mnohé osoby veliká výhoda
ze zdravotních ohledů Ono pů
sobí chladivě mírní vnitřní hor
kott podporuje trávení vzbuzujíc

omazské srdečně zvány

VELKOODCIIODNÍCI

Likéry adoutníky
Old 31IIItary )ye — Diamond H Hyn

N H Archer JJoiirbon

111N ltiiiant Nt OMAHA

— Elegantně zařízený a bohatě
Holnó zásobenýzásobený obchod doutnlkářský

rozmnožujíc tťivy žaludeční
vlaxtnl pan Václav Dulátko v č

1260 jižní 13 ul Na skladě má

vlutrilvelký výběr pěkných dýmek špí
ček importovaných tabatěrek Bratři Somínové

čistí žaludek a poniluje ho odutra-Auj- e

pří tom látky Škodlivé a proto
též účinkuje příznivě na krev

iťávy nervy a ústrojí vyměšovací
Dětem radím by se dávalo v ma-

lých dávkách a lékaři by j j měli

předpisovat nemocným neb jest
vlno toto nejlepKI a nejzdravěji!

skými radními jednohlasně schvá jkož i velké zásoby tahánu kuřla
vého SBupavério a žvýkavého v č 1321 William ullena a záttupci jatečních baronů
Doutníky jeho jou k dostání v Mají n výbřr vidy bolnoat Aorsivbo

mntn vlii-li- urunu Jnu:li urcaarakekaždé solidní místností lí
vynakládají všechen ivůj um aby
přiměli výkonného mayora Zim-man- a

k vetováni jt-j-l Měsuký

2výrobky If4í se t! imlIejiM povřutf
1'fljifte pfi)iivřd'l sol Olijcdnívk

inojno u'1'iit U:i telefonem efulo A2I7

MWollstein&Oo
prodá vám gallon

dobrého claretu 'thkíhov£rtní6° za 65c

— V neděli postřelen byl chlap
Iiaac Pctersoo z čís 214 sev

sílítel V kláíteře užívali jíme jej

vždy po obělě a byli jsme úplnězvěrolékař Rammacciotijenž dříve
byl proti tomu aby dovoleno bylo 9 ul kterýž v Cut Oíí jezeře tdrávi Pi£te oa SAA AAAAAAAi ákAÁAAÁAAÁAÁA
poráželi dobytek v hranicích
měita změnil nyní svůj náhled a

blíže 6 a Grace ul chytal ryby
Na proti j£í straně jezera vycení

Colorado Iloney-Wlii- e Co Jakub Svačinu
ISOlfDKll 1010

ltn(
praví že zruHení odttavce 43 mělo

by v následek nejenom udržen!

chalo několik chlapců bahearí
slípku a jeden z nich střelil po 1 1

jediná 10 Česká továrna ve Spoj

Přineste vlastní avfij plucar a bude vás utárí pouze' 6oc

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

z Tfl' Místo slípky trefil vlk Státech na vyráběn! medového
ťetersona do levé ruky a způsob 1 vína a Karlovarského Hořkého
mu bolestnou ránu Kolemjdoucí vína léčivého ikt

spodyněk třSÍ se výborné zboží

českého řezníka Chas J Passicka

jehož obchod nalézá se na 10 a

fcancrolt ul A není také divu!

Vždyť 11 mistra Passícka dostanou

nejn vždy Čerstvé maso všeho

druhu ale i výtečné zboží uzenář

ské u velkém výběru Hospodyň
ka která koupila v obchodě tom

uížfifch cen masa v městě ale že

by též napomáhalo k tomu aby
zásoby ty byly čerstvé a dobré
Po prohláleol stávky zvýšili mají
telé nakládáren ihned cenu masta
vSeho druhu o 2 centy sotva že

viak řezníci počali poráželi doby
tik sami pro sebe klesla cena

sebrali neopatrným střelcům pu
iku a tato oalézá se nyní oa polí

ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ

erocemí obchod
v t UWt JI 0 ullie

V olrbi1i ťifflUi nnlínfto liiln
le iMiij flxíí tirin AmM

fa twlvé prvá JkiMtl Mír diihrt
uni u irflur jmi v xvyku niiiMikaii
n n't ln pifiritfc-- Nmlllvl Jj
j~!íi3U s 0'!raí yfljítlc jase

Do Bollvar Mo a okolí I

Tímto oznamujeme ct kraja ♦♦♦♦♦♦♦♦assaaaaaatat4sa
Ž C±ínPTmZ Á "NT A c±J-T- ATr-Dt- r v

ojoí stanici — Není to poprvé
co podobným spfliobem událo ae

oeStěstí u jezera toho a jest věru nem v okolí Ilolívar Mo nssze-ný- m

Že vážený krajan pan Frank
Valenta jest naším jednatelem a

i OSVfclrfftNlna čase aby v četné navátěvovamana oa dřívČjSf výli Kadnf
jednou nepOjde podruhé jinam za

nic na svítí Zkuste to! 31013

— MÍhlÍoi) subolu vráííi s z

deltilho výletu do staré vlasti pan

nych místech těch zakázán řyl
ffVrrTTTTTTTTTVIt V? fTTTTT ejest oprávnén v každém ohledu

zájmy našeho listu zastávali J Krajitní klH mají v u'ivIii atavíl nkMko!lv lnul mi noi bf i nu h(i
X obrali MUiitil zkuiiinoal nuliíl Jl íírukou Jlnil4i nebo ifi'ptpti 11
Z v řlaloi 2017 LVnlral Hoiileranl aoub HUid M litb HU Oiimlm SvU

střelba zejména nerozumné rnlá

deži

— Nejoblíbeněji! Ilací žízniřr Pop zámožný rolník a ho Vyd "Pok Zip"

Schroeder ae vyjádřil že uvedením
v činnost tři neodvislýcb jatek v

South Omaze polkozen byl velice
obchod jatečních baronů a že se
tito obávají další soutěže nejen
během atávky ale i nadále

— Naie hospodyňky upozor- -

vích krajan) ktří mají cestu doatinský ve Weston Neb Panu

Popovi přijela vstříc do Omahy

Dobrou trvanlivou a lacl- -

IIOII obllV kiMijillcu

Ant Bílka
města stal ae "The Iioyť Home

manželka jeho s synáčkem
thledánl všech po delším odlouče
ní oa Union nádraží bylo nanejvýl Bujerre oa grocernl obchod jejž

zdiruě vedou chvalné známí kra
V ČÍS I236 jiŽDÍ 13 ul

Saloon na rohu 13 a Iloward
ul jehož majitelem jest starý ko-

zák p Ant Křeček U níbo
dostanete v každou dobu čerstvý
a řízný Storzův ležák jakož i ta

oejlopSÍ piva lahvová Než nejen
o žíznivé ale i o hladové stará se

jané CIILEBOKAD a RAUT- -

k! mi bojní zosobený olicboil obovlSKV v č 1355 jižní 13 ul Na

Zvláštní nízké ceny
llurlIiiKion Jt ta )dln driiba a vlaalnfml

vlaky Jezilli (ml rriezl (Imahoii a Cbleairani a Nt
Loiiía a s vyblMkoii mnoha ren na vvebud fa
Jednu Jízdu h'i hl íoula a Cblcsjfn mC iH)f-d- all

výlety na východ

01 volfiiil

Víecímy pověiti týkající se

počestnosti paní Švestkové

jež mou vinou do ohěhu

pří&ly tímto veřejně odvo-

lávám a prohlaiuji za úplné

nepravdivé

skladě mají velké zásoby vždy
Jak pro (lámy tuk ) pro iiiny a'lti I'H
ním Je lni J aby kaM kdo u níbo obuv
koiinl byl iiiln [iokol 11 a proto pro
'Irivit jen In obuv fa i Invné
NnvStlvte bo! 4—

čerstvé grocerfe a té nejleplí jako-
sti jakož i všelijaké importované

srdeční Doufáme že p Pop
♦ plni slib nám daný a sdílí st
čtenáři "Pok Zip" dojmy z cesty
vé do staré vlastí

— Krajané již potřebují dobrou

práci zubařskou nechť se obrátíš
dovírou na osvědčeného zubního
lékař dra Baileyho jehož

ňřa-dovo- a

nalézá se v 3 poschodí
Paxton lilockuOmaha 8—

lahůdky Kdo u nich koupil jed
Inou přijde podruhé zase neboť CM

každý ví že oíkde levněji tak do

níi Toník Výborný "lunch''
teplý i studený k dostáni jeat po

clý den Pro ty jíl jsou milov-

níky douSku flznéjSího opatřil
Anton výborný Itol "lientoo" a

ItpEích doutníků nenajdete v žád-

ném hostinci v městě Krajanům z

venkova doporučujeme yřb "Thí

Nkiiiijt nlkilv "1-- -

' á anir uiiMrrii )kIii "inbrou grocerii nekoupí a není proto
~ -I
7 1 ' 'tw e rtu

- Ir JI ín
Marlt Pakeřová mladil71 uulm II' hdivu že jejich obchod lěHf se tak

níkollltu ifnM h

velké přízni jak krajanů tak i a aa Um a laa

i '"'K'wďí teriu)!- - io ka-:- -

ď ti'ně llnl mltMi IHoys' Home Saloon" a podotýká
jinonárodovců Za vzornou ob

sluhu ručí Chleborád a Kautský
stmi Jos Vopálkame 2e pao Anton Japance v ho-

stinci svém netrpí Telefon: A— Pao Ant Šemík z tis 408

Ilickory ul byl minulou neděli ftEZNÍK A UZENAft

dinkv e"re nlOf ntt't
aJI flříi ou Imrita eit r(nl v
} Wlnljll hni tlmmiié lm brav

Zlatí vyplňované hodinky
l)li# nahiiJM a HoH m ki ktlrku
tkviMinl rvU pru pány nl ttmjr nJicpIm mrJ'l ýř atrojkfci pi„f irnft'kiiifr
trtHttrniif a Uliriivrn t:Ull SI
a -- iriil uUrmi frolillilka wlrma bll
nvlwwníin Záruka na Imt bkrif uvit
lk nl rtémWý HrKrirlIo Intlutl ml

manželkou tvojí obdarován he

— Jak podobá rozpadl se

jí! železniční trust utvořený růz-

nými dráhami za příčinou zvýšení

dopravních cen na drobné uhlí

jahot se používá k vytápěcí par-

ních kotld OmažiKý obchodní

klub jakož i spotřebovatelé a

prodavači ubil toho protestovali

proti libovolnému zvýšení cen do-

pravních a v pondělí odpoledne
vrátila se dráha Chicago & North-

western ku ataré sazbě a mi za

to ž i ostatní dráhy budou při-

kladu jejího v brzku následovali

zounkou dcerutkou Ježto obě aa 65 a V"llllam "ul
má v iíihiM vtrle nlluli vflitr tmntfěiui

St Louis a nazpět— lístky do sedadlových vozft

(sedadla zdarma) na prodej každé úterý a Čtvrtek $ 830
St Louis a nazpSt na prodej každodenní 13 80

Cliicsgo a nazpět jdoa jízda St Louis a o 00
Hfston a nazpčt na prodej od it do 13 srpna 30 30
Louisviíie Ky a nazpíi ca proic-- j od 12 do 13 srpna 2173
líulílů a Niítíf aza Falla a zpnt na prodej kaldý den 2713
Mai kinac lUnil a zpel (po parníku z Chic24)
na prodi j kž !ý den 26 23

Jiiiyví w Cliarifcvoix Ilarpor Spriutfs a 1'ctuakey Mu li)
a zpet (po parníku z Chicaga) na prodej každý den 2423

Denver Colorado Springs a i'uehlo a nazpft
na prodej každý den 1750

Kot Springs S Li a pít na prodej kaZdý den 16 40
Ogden Salt Lake City a Gr Junction a nazpcl detine 3030
Portland Tacoma Seattle Vaucouver a Vicioría
a nazj t na proď--j od 15 a 18 srpna 5000

San Feaiuico a Loa Ang-le- s a nazpět na pndťj
od 13 rrpna do 10 zslf 43 00

Mohu vám (KU líplnou n')imííf Informaci o výlctnfrb eendi b a po
iVyinoutl v lim zdarma llliiatrovanoii broturku o víe 11 výltnti miste b
Navitím mna aneb ul dojnatau aí ceat v prázdnloacli

J B REYNOLDS City Pass A- - 1502 Fírnarn St Oraaba

2536 —I
— Ačkoliv již delSÍ dobu bylo

na něm zřítí neklamné známky
zákeřné nemoci tu přec čelní

přátelé p Petra Mátzy bydlícího
v č 807 Ilickory 11! byli zajisté
nemálo překvapeni zprávou o jeho

IniUM fh llruliM JÉiyf I tlitSttfvh iftilt--jsou zdrávy nemá radost p Še-

míka konce Při porodu nápo-

mocna bvla caoí P Pachtlová
11 nwnniirii nupi a nno oa Koumu nouininiBi nuou y v iaitnq olJlnár

k'11 lán Him pknř prln a M'lrni
klfnkf uuu rUir-n- i Mrna-)- if
li'"ltrikv kouut tl mml urfLtft-i- l $tnUirj
HAUi itbeaia-l- l niitaká nab ilámk
ATLAS JPWřtV CO 461 Metr SolltS

Biotk (bkiu Stá ul kui ii ii

a ojiirumma tm nntuu u}av u m

'+AI dováí! a mhffln tl Je objet)
seti taltfoaam Tel I Ittz

Šťastni manželé Šemíkovi otchť

cl 11 ržánir h hliin klai'i nái4iif'h
onemocnění Pao Mátza po víc

roků již zastává místo nočního

hlídače oa jižní ti ul a když v DrGeo F Simánek
pondělí ráno navrátil ae do tvého

k'lo iiibt rmntlrrrli iKl fkl tlwil
kulť-kSl- niinl iro)H hlajralt aul
m%Vmu uonolrtai kolkáVk tt

Uložení peněz
v tfžních pozemcích
Taková uloženi oenfi není aneknla- -

tthVy lékařdomova přitlžílo te mu pojednou
tou měrou Že byl nucen ulehnout!artnravm iaat viuínb e'tí

nastuzeninám načež byl k němu povolán Dr

rlicumatlímu pakootnícl atd Simáoek Jest přáním každého

aby pan Mátza v brzku úplně te

pozdravil

Uval Jlb tttrnl novou H nil Obrboilnl
a dopravní proelrVdkjr Jaou pHm'-ře- a

niAt llnulf ni lt~~l-- A

OUA UKUTI VA níunnámy

"KOTVOVÝ"

PAM EXPELLER
Česká lékárna a pošta— Naii krajané neměli by za Vwlor tímto a Jlnyin ijriln'Hilin JUÍnl

pmt-mk- j e priMlavaí ra eeny daleko
ikm! Jlrb cenu akutnou a při nvnllilrb

v cla 1260 jižní 13 ul Omaha

fjfailní bwliny v byt-- :

Od % do todp od 80 do 730 veer

Úřadovna v 3 poschodí McCague
Bldg 15 a Dodge ul

Ifailbibollny zd Od ídoll hl dop

Teítíon v úřadovně 184a
Telefon v bytu- - 3769

pomenout že Frank Břen jediný

přijmou naSi gratulaci
— Ve čtvrek návrátila ae do

svého domova pí Anna Fixová

manželka pana Johna M Fixy z

Exelaior Springs Mo kdež po 7

neděl nalézala te r léčení
— V pondělní večerní achůzi

požární a policejní komise potre-
stán byl policista Delehanty ztrá-

tou služného za tři dny a policista

Ring doatal pořádnou důtku Byli
obviněni policejním náčelníkem

Oonahuem a seržantem Cookem

že dělil dobu spolu křápali ač

to bylo policejním náčelníkem

mužstvu vc službě te nalézajícímu

přísni zakázáno Několika polici-

stům a basičúm povoleny byly
prázdniny a mezi Iťactoými smr-

telníky jimž na kratičkou dobu

dovoleno odložili komiaoí mundúr

nalézá ae též vážený nái krajan
Anton Vafioua Přejerou mu pří-

jemného vyraženi r době

Vzoraý a {lsti zařízený

pekařský obchod
Brejlečeský expressák vás nejen spole

cenách pUnaíJI Vf Ikf ilk a ulomených
rnf t O lartu oWí nlk& t I tt 10
o ni obdrflte zdarma tíkalíclih sehlivě přestěhuje ale 1 jinak může

IUYrklí erjmo ia vbod pozemka v Kentur ký Západním W~ UMÍvám posloužili V nynějších parvír D'eHirhtYeJOTVQVT'
lnneaea aiiaaisaippi a boul!an JI

„vlaalal
Vf nrowainv ordí rhtťJT 1- - clrh na anen Plita IHinoiaCentral drub

pmbledajlrf ilomovjr a pro ty lij! rbtHií w troje vbodné uloíitl peníze dopíita ai nli- -

ných dnech jest zajisté mnoho

lěcb kteří sobi rádi oa kratlí výlet
do volné přírody vyjedou Při té

příležitosti oikďo rychleji ani lev-

něji vám neposlouží Vůz jeho je

Rudolf si Kirchner
v Cis 1304 William ul

a poutIra aa a

25c 35c a!á

Tež postou
po písem-

ním pro-

zkoumaní
zraku

iJalíí píarnnS

pianémulf eiVI VV II BRILL
fřlH PaaaArt
lllltrijl 'r: B

IV Parmám
m M --+~+ml±dké ta niwlmtrm Oaiaka !)

Hlaste se o33 ZUTÝCH TA mÁKESAíťi

Krajané ulní dobl-- když pefvi a)(

sobé u Kircbnera ZboM leat

vMy řeritvé" a chutné Žitný cbléb
rohlíky fcobiiby a thm- - koláVa co %

týř Jakoeli ui)oii k "blloviní" O
pHzeft krajanu tMi
4it UID i KIKCHXEH

ve1 mi ponoome pro dopravu vý-

letníka zařízen Na blížil podrob
aoati ptejte te vč 126a již 14 ni

aneb v hostinci Francia a Vávry
Fředplaf te se na Pokrok H3ITZOBIJI bý a Jlatý

prostředek k vyhubeni vaabo bmypoaze $1 rotné
47- -4


