
- KKAjANlt Myl uvítáte de
DB JAN lSouth Omahy a bull ti plitiZ! 80UTII OMAUY i

KEHNELTS EAST INDIA DITTERS

(Krnnctljílio vrluNU IndlrU hořká)

s
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Ilichmin uitiaovta byl sa Alidu-líilh-

policejního toihe po doba
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jmut udílena byla tatlouleal
dovolaní sa tda mílie
— Minulý týden potltil nás aá

vlilvou ivon starý r-- sát pta
Josrl Ducháttk uvtdomllý rolník

od Newmia (irove Neb Pia
Duchltek ptivtl do trhu touth-omiliké-

kám pnul a a cenou

I5 13 II 110 liber byl tpokojm
Nebýt vlik přišiti li lik tělkl

byl by prý ti nl dottil více 11 té

přilelitotti koupil pin Duchálek

od firmy CHiler v Council Bluíli

dvl káry prken na novou millil
Pin Durháťik byl nálady plevý-bor- né

Úroda u nich jest prý letos

celkem výtečná il na otimnl ple-

nici jel polkoiena byla rzí Sype

od 6 do 13 al ai bulla po akru

kdežto ovet od 33 do bo bullo

horná jest výtečná a nepřijde-- li

ni ni nějaká pohromivydá úrodu

znimeoitou Pin Ducháček te

dlouho u nái nezdrlel neboť spí-

chli k dosUveníčku a dávným

přítelem svým F J Kolářem v

Prigue hotelu Pin Kolář vážený

oblin z Verdigris Neb dlel v

Omize rovněž zi obchodními
a staří přátelé rozhodli

jeltl nemáte ptiiďta a přesvědčte
nrinikiivtnyi n vin
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a nemn-n- mtli jlttl jakoukoli
Ktrivou potrivu m tli mi prtvl
eliwf Oni povtbuitiji nfotla-bul- a

řlrtii)l stuuavu l'lnliiitll
ti lo lliiíkrdotvuťiijl lltlrs nail h

hrjlepifi-- t'iituiliřtnů v katiUm

iluphl í i vuta lotriKtn( o jejl
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optlHtl
Pro dospělé I ilřtl jest to ncjlipM

slllvy prostředek 1 nápoj
Je svMUé blabodárnou níínřj

Kinu polil tri Jakosllllel a povahu
snvaiel chuti kterýž způsobí ie
omrtilott 1 nedostatek energie
zmizí úplně zdraví 1 novy livot
zaujme jejich mfsto 1 kdykoli
Jednou pcdrobeni byli tato Hořká
rkouíce žádná rodina neebce se

bet nl obejiti

Těm jicliž ee to

Po odeslání žádosti natí koml
safl vnitrozemských daní a pHIo
žením pfedpliu ni vyrábíní Kea-nedy-

TÍehodo- - Indické hořké se
žádosti aby proStřna byli daně
po pečlivém zkoumání řídě se In-

strukcemi komisaře kolektor
omagsktf vydal následující roz-
hodnutí Jež uveřejňujeme pro
informaci ntilth zákazník!
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utrnálkfi'h Kupta a nfho na aknulliu
a uJISťuJema Táa Sa podruhé pUJdela ta N

NIMIOV IN TMI WORLD

fttofi te doválí mfiJpte il je ohled
nati telefonem Tel A I92Í

lna {
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9mm ftMILt TOftK sr EfVtlUGf

Aon it MpswHll uawřul K) ti par

j mmě lea4ln sexloQlsrT Uss- -

te zkutiti zdili doposud vyznijí

výlohy kdežto po 13 září popla-
tek ten na každý kousek majetku
obnáleti bude f 163 Žaloby proti

majetku ni dlužné dině podány
budou v dittriktním soudu t říjní
1 první středu v listopadu bude
moci okr pokladník dáli všechen

dlužný majetek do prodeje Pro

daný mtjetek může původní maji
tel ve třech letech vyplatili

— Timnejlepším a oejchutněj- -

OIRECTI0NSir"-- J!

ta v "dirdi" Jak nám tdéleno

oba jaou znamenití hráli a ještě

teplí apolečníci

— Naie hospodyňky upozor-

ňujeme na grocerní obchod jejž

zdárně vedou chvilně známí krt-jin- é

CHLEBOKÁD a KAUT- -

ii_e:f? & oo
rsrltr A 9ot Wanyfttartwrswv

iDéO tf fnanA t r f ll srdéjnA '

Prut Mor M Soulším vleho druhu pečivem poslouží

Loíin & Building
ssoclatioru
v Bee Building

21 rok staří 1 nejstarM ví mfití
Hni

půjčky na měsíční splátky a při-

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

né obnosy
(tee M NatMnger tajemník

Boutb omažaká tířadovol v čísle 883

SKÝ v 1 ia iižnl M ul Na

vám každý čit český pekiř JOSEF
FLECK v Cis 156 — 31 a Qul
kdei vlastní moderně zařízenoutkladě mají velké zásoby vždy

terstvé srocena 1 té neileplí iako- - pekárnu Chutný Žitný jakož i

pšeničný chléb rohlíky koláče

puMiMnouli J(M jílky ebtiťlt
ta sa statí ho hestietklha

VÁCLAVA MIIKLKU
v t tysi g ui„

ni lipid kenti mostu kda ta vIJ)
domluvit lesky a vysvltlrnl ob-drll-

Obsluha to ntjvtotn!l(
VAC IHMLKA maj skulený
hostinský lití

— Dia vlech iaámk las loudili
ns Mtfcé nrnl slivky 4lnM
v jílkách simlstnioých Podlou
hfiu houlcvoiiém boi dělníci při-

šli knoetnl k poinánl la velkttý
odpor proti výborní torginitovi-ný-

prisrřlm bironom jest mar-

ný ponlvidl lilo pentti tvými
dovedou tmiliti kildý pokut dél

nika domáhajících ie lepšího a

slulne jHlho postiveol AS orgini-lic-

dělníků jtlkiřských jest jed-

nou a orjlrplltli přec li Stávají

cích poměrů netličl nikterik na

pokolení mocného trustu misiř-skéh-

Od 11 července bojuji
dělníci zoufalo o iplněnl tprtved
livých tvých polidivků a litím co

oni 1 rodiny jich postrádijí i těch

oejoutnějšícb potřeb životních zi
ujlmijí místi jich te všech končin

terně dovážení ttávkokizikterýmž
dostává se te urany zirputilých
birouů prisečích kromě lepší

mzdy i dottitečné ochriny osobní

Vzdor tomu že itávki přinetla

majitelům ntkládáren ohromné

ztráty peněžní přec tito jsou od-

hodláni přioésti raději ještě dilši
oběti než lby povolili oprávně-

ným požadavkům orginiiovioého
děloictva jež vyjitím ni itávku

vydalo te jim oa milost a nemilost

jediné v čem ukázali drobet vůle

vůči ttrádtjícím itávktřům bylo
že učinili konečnou nabídku aby

výkonná rada unie v Chicagu dala

odhlitoviti členům místních unií

chtějí li ie vrátili do práce ineb
nidále tetrviti na stávce Zi h

podmínek mi býti ttivki
rovnina není dotud znimo my
obě sporné strany ie konečným
dohodnutím lijí Včera odpoledoe

předsevzato bylo hlasování touth

omižtkými členy Amilgtmited
Attociition of Meit Cuttert and

Butcher Worktrs of North Ameri-

ca a ač místoí úředníci unie ne-

oznámili přesný výsledek Masová-

ní přec známo jest tolik ie hlaso-

váni vyznělo téměř jednomyslní
ve protpěch přijetí nabídky a

tkončenl itávky Výsledek hliso-ván- í

zaslán byl do Chicigi předse-

dovi unie Donnellymu kde hlasy
z celé země budou sestaveny a vý

sledek později oznámen Než

mnozí dělnici soutb-omážšt- í pro-

hlašují ie na výsledek ten čeksti

nebudou nýbrž ie při nejbližšl
vhodné příležitosti do práce se

vrátí A prohlášení tomuto nebu-

de a nemůže se zsjiité díviti

nikdo kdo měl příležitost sezoiti

trudné pottivení ttávkářů i rodio

lejich Po sedm týdnů iivořili při

nedostatečné podpoře poskytova-

né jim unií a většina jich postři
dala i těch oejnutoljších potřeb-íeit-

v nedostatku hotových peníz
nemohli si je opitřiti Obchodníci
south-omižfit- f tč ie ttávkáři vřete

sympstizovali nemohli jim po

skytnout! neobmezeoého úvěru

neboť při prodloužené stávce byli

by se stmi zničili Skončení

ttávky uvítáno bude ridontoě jak

dělnictvem tak i obchodnictvem 1

vtlkerým obecenstvem kteréž

stálo věrně ni ttraně dělnictvi od

počátku itávky až do její skon

Cení

— Zmrzlinu nejleplí jakotti

vidy v zátobě jakož i doutníky

nejlepších druhů vetkeré druhy
tabáku kuřlivého i kousavého

čerstvou grocerii chutné čerstvé

pečivo velký výběr cukrovinek

různé knihy ku čtení nedělní ia

tti jikož i všelijaké importoviné
lahůdky Kdo u nich koupil jed-

nou přijde podruhé zite neboť
koblihy a zboží cukrářské těší te

ÚftADOVKA KOLKKTOKA VNITnOZIíMHKÝ CH DANÍ
D18TMKT NEHUAHKA

Omaba 7 (trranct 1SAS
sev8-lu- l 8U

Dohrou trvanlivou a laci-

nou ObUV keupíte n

každý vl te nikde levněji tak do-

brou grocerii nekoupí a není proto
divu ie ieiich obchod lili te tik

Anfvelké přízni jik knjano tak i Bílka

I'áno4 IMtlt aV 00 rlanpalniel a abrkodnlH IUiotIbibI Oowtit Htb
l'ao4i-)lHl- rll ! pladpll nt TrráMnl KRKNKUYHO VÝOHOUO-tNDinK-

Í ITOft--

á a íáriiTII lábT aa fmrak pMprtrky tito tt jtirioitl thj ultilHt kjla Jtko lak
Po prorkoománl riurka t dotridCanl tlrohndiiib lkf6 na tákltdl rothodnotl koml-ta- ře

TnllniteRitkfrb dtchndl pltnabo r ttkoTrbpllpdtcb Juím tuho nSbltdu It pffpraT-k- a

tlulirij Itílté Tlttnnttl f tkorln poralrii tb mohlt bjlll ttm saliidlBi Protol Já
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ILBR & OO °a'
jioonárodovcĎ Za vzornou ob-

sluhu ručí Chleborád a Kautský
mu v Cis 1336 jiioí 13 ul

— Elegantně zařízený s bohatě

zásobený obchod doutníkářský
kde má hojně zitsolien obchod obuví

jak pro dámy tak i pro plny idY-l- l 1'ři-ni-

jeho je aby katili kilo u nčlio obuv
koupi byl ú nl 116 tpokolen a proto pro- -

diva jn tu nejlepsl obuv zicenr levné
navštivte noi n—

Jakub Svačina
vlattnl

vlastní pin Václav Dušitko v č

1360 jižní 13 ul Na skladě má

velký výběr pěkných dýmek Ipi-č- ek

importovaných tabatěrek

jtkoZ i velké zásoby tabáku kuřli-véh- o

tflupavého a Ivýkavého

Doutníky jeho jsou k dostání v

každé solidní místnosti tí
L i

" Hoité v hottls fraha"

Během posledních několika dnů

ubytovali se v hotelu "Praha"

jejl vlastní chvatné známý hostin

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

Z NA&IIO MtSTA

— hian tl pwtthul dobtea

plát! lulilakoa vltť ehtáti i
dovitou tia tmldfeséhs tuhnfhe
Ušila dli Hiilvyho hol úřa-

dovna selfil it I po uhodl
Piston lUeckuOmiht I—
— Pes )( Mik mlstnl nM

nik Uutltntoa dráhy ohilrlel se

Sl Louis M následující dopit:
"Viktiloy psntl— Mylo mni tdl
ttno la bytie míl v omvtlu vy-ptt-

ivliliol vlik di vysisvu do

St Louisů Je-- li Vlm lo moloo
utini tik sice vyptevte Isikivl
vlak I Omihy o dny vleslovio-iliéh- o

lurntliitického ijeidu
jeol to budo odbf vit vo dnech to

tiM tik la i Omahy bytu
mohii vyjel v neděli orbo pondělí
18 nebo 19 tlří Utírite provolá-li- nl

v novinách ktvlem Slovioom

(dcoo k Čechám) adoulim pevní
le výpnva Vile by ta zdařila Ze

by pik Um velice tltktl vletlovin-k- ý

tjetd není třeba mi podotý-k- il

Bude lo vleslovioská první
miniíettice jaké potud v Americe

nebylo Frotlm Vit ledy válený

ptoe riíte mol idčlit bude-- h

Vám to možno My pik zde te jil
všemožně poatiráme o ooy hotty
z Omihy přillé 1 jich pobyt u nit
jim tpříjemníme Vit pik tímto

zvláště zvu ni tjetd jménem nile
ho výboru Se trdeiným v hluboké
úctě Vám oddmý Hynek Dostál"
Pin Mik po zrilém uváleni roz-

hodl te vyhovili projevenému v

dopité přání rve knjiny k

lúctstněnl te "Vieslovinskéko
žurnalistického tjezdu vStLouit
Mo tímto provoláním: Vážení

krijiné a rodácil Chopte te této

příležitosti a súíistořte te tjezdu

jehož výtledek mole býti velice

význsmný pro viechoy Slovany
Zárovefi prohlédnete ti ncjvětll

výstavu ivitovou kde te Vám

nttkýtá vzácni příležitost spatřit)
metené divy ze vlech dílo světa

Dráha Burlington majíc vidy na

zleteli protpěch osadníků bydlí-

cích v území jímž oni vede na-

bídla pro tyto dny velice tníiené

jízdné cetta z Omany do St Louis

a zpít atátí bude pouze J830
ZvláltnI vlak vyjede z Omahy v

úterý ao září v 5:35 hod odpole-

dne Krtjioé c jiných míst nechť

požádají místního jedoitele o líttek

pfei Omahu po dráze Burlington
tik aby pokud možná přijeli vý

letníc! pohromadě do St Louisů

kdei tamol výbor úlastnlky výletu
uvitá a pottará ta o jejich ubyto-
vání Bližší podrobnotti sdělí

ochoto! Jot Mik

Burlington Stilion Omiht Nb

— Nejoblíbeoějlí Iticí Žízni-

vých krajan) kteří mají cestu do

místa ttil te "The Iioyť Home

S1I000" na rohu 13 a Howird
ul jehož majitelem jett starý ko-

zák p Ant Křeíek U nlho
dostioete v kíždou dobu íerttvý
a řízný Storzov ležák jakož i ta

nejlcplí piva lahvová Než nejen
o žíznivé ale i o hladové ttará te

nái Toník Výborný "lunch"

teplý i Hudený k dostání jest po

celý den Pro ty jii jsou milov-

níky doulku řlznějíího opatřil
Anton výborný Itoí "Benlon" a

leplích doutníka nenajdete v žád-

ném hostinci v městé Krijinorr z

veokovi doporučujeme vřela "The

Boyť Horna Siloon" a podotýká-

me la pan Anton Jipince v ho

stinci tvém netrpí Teleíon: A

aja6 — t

— Sobotní republikánské před

volby skončily vítězně pro kindí-dát- y

tik zvané maliny a víttzstvl

to jest tím význimnijií že docl

leoo bylo bez pomoci korruptnlcb
Živlů V předvolbách ttchto te
ukázilo že intelligentní republi
káoltí volili sytí jaou bulduzování

smečkou bezcharikternfch ňřido
lovco kteříž jsouce va vleku

úplatných drah a rfizoých korpo-ric- í

míli k disposici hojoost pe
něz ni uplácení nevidomých a

korruptoích voličů AZ dosud

vylítáno bylo "uulial'' ie pod-

porována jest kirbaníky a podob-

nými nežádoucími livly zistou
pěnými zejména v 3 wirdí aviik
v sobotu k vleobecnému překva

peoí 3 wirds lámala itstečnl
ilřevct pro íekince strmý reíorm

ní Gurleyho s tento zvítězil tam
velmi tlulnou věiliooit Než ne

bylo mu to oic plitoé Kiodidál

msliny John L Kenoedy ponzil
jej vtllioou tak zrninou la jma
oováol jeho ca fekance do koo-gret-

zijiltloo oa prvé hlisováof

v koogrestiooáloí konvenci odbý
vsoé vlera odpoledoa ve a:tj
bod vo Wathington Hallu S

potíleoím zaznamenáváme že re

publikáolti volili Ceití sedili te z

převážné Části svétti plicenými
nádhonllmi kteřll postavení své

bo zneužívají k dohánění dělníků

jim podřlzeaých k volbl mulo od

nich! úplatky přijali Bylo by

viru jil oa lise aby nemravu to-

muto byla ulietoa přítrž —Jik

jsme již minula podotkli Borbank

s Breen oemíli praládoé mděje
na vítězství V lobotofcb přeď

volbách (vítězil téi Howird Ken-

oedy Jr nid soudcem Birtlettem

jeni nominaci ca dittriktolho
soudce mil prý takřka jistou vel-

kou vitiinou Oba republikánští
navrieoci jsou mužové schopní

erocerni obchod
V ě L209 již ulice

ský pan Vine Dobrovský mimo

četné jinonárodovce následující
V onebrxll Uimto nalatnata lulnf p
#br tnho ilxitl ZboSl a

tik velkému odbytu že pin Fleck

jik náleží mutí se přičinit aby
četné své příznivce uspokojil 49

— V métlci srpnu vydáno bylo
40 povolení ku stivbí budov a

celkový náklad oa budovy ty ob-

nášeli má 146473 V obnosu
tomto není ovlem zahrnuto vydáoí
za práce plumbiřtké a jiné

— Příjem za kolky prodioé v

měsíci srpnu na poltě south omal-sk- é

obnálel Í8 97051 V srpou
1903 obnálel příjem zs kolky
pouze 1169848a Přírůstek příjmu
o 1 1985 70 v době stávky a za

všeobecné pokletlosti obchodů jest
zajisté podivuhodným
— V oynějších parných dnech

zijitté nic příjemněji vát neob
čerství tak jako tklenka řízného
mohu pěnivého Jste li toužeoi
žízní zijdete jen tobě do hostince
oa ao a Q ul kterýž vlastní

chvalně známý krajan

Jan Červený
Vedle výborného piva mi na

tkladě výtečná vína a kořalky
jakož i jemné doutníky 43x4

— V pátek odpoledne umístěno

bylo na podnět čtyř velkých naklá-dáre- o

v South Omize v dobytčí
burse na černém prkně oznámeni

by zitýlitelé dobytki všeho druhu

posýlili dobytek do trhu v pondě
II ve čtvrtek a v pátek a nikoliv

takřka výhradně jen v úterý a

ve středu jak až dosud jest zvy
kem Vyhoví li zasýlitelé dobytka

oprávněné této žádotti ilíbují jim
řiditelé ntkládáren všemožnou po
moc a zaručují jim zejméoi plnou
tržní cenu

— V teznimu učitelek uveřej-
něném Ikoldozorcem McLeinem
v tobolu odpoledne nalézají se

též tři krijinky a sice! SIC Marie

Sejkori v Central ikole a Berta
Novák a Emma Novák ve Ikole
Browo Park

krajané jii do Omihy zavítali:
Ja fMtnlrt a prré lakiittl Mlradolirl r
b u iraln tmi tvjrkn d koukali p
na nJaaMn pHrl( Navttlvtajej

$1500
(lo

COLORADA
a rmzpét

KAŽDÉ drery a lobntii od lfl trpná ]0 ]7 jjáH
vcetne i konečnou platností lístku do 81 HJna '04

Novy jízdní řád

Union Pacific
byl tak dobře upraven lu Restující mohou
vyjntl z Omahy a pH)etl do Uenver v

bodlnách Tyto vlaky opatře-
ny jsou pohodlím pro vAediny cestující

Jot Ryba Ludwik Merta Jan
jaonttu a poiirunt pnjunta tane

Jaokovec So Omitu li bchreier

Verdigre Frink J Kolárek j

Jamet Jirovec Fr Cimp-(e- l

John Chleboun Emil Tomel
Česká lékárna a pošta

O BrojloJn Vilko John finiilek Alni

Tomel ClsrksonjvV M Miteiki
Howellsj Frank Cilta Gilmore

John Janky Milíord Václ Vlich

T 1 Popelář lohn A Vanout mm

1 pouzdra bi ni

25c 35c atl

Téi poítou
po písem-
ním pro-

zkoumání

zraku

Dullií pls mnf

pí V Vlach Frank Špindler
Will Vlach Dodge F J Semlo

manželkou F Kavka Braioard
DHanili vlak

Vyj z Omihy 7:49 ráno

Přlj do Denver 9:00 večer

Odpoi v!k
4)10 odpol

7:50 ráno
Frink Bruha Ord John C Jio
da Crete J J Koubal J J

Schaodera lot F Ouřida Bru
HMVXOItlJCK-Jeilnoilii- ihf a llttý
nroaiffliluk k vvhubenl T(iiho hniV00 Ant P Filli Mořte Bluíf
ŽU 20c

Málky v

City Tlckít OfUce 1321 Furnam St Omaha
TEL 81

Jot Antony ti Anna Antony
Chadroo A Langer 1 minželkou
tí Křeoek Schuyler lohn Kudel

ki Kilgore M Sifenová Kavem
K F Fiok Gross Frink Nápr
itek a syn North Plttte Tbot
Šimáoek A Z Donáto ml opity školní a ptaní potřeby—

vle za nízkou ceuu doítauete v

obchodu J J MALÝHO Týž
Prigue John Duchácek New-mi-

Grove Ignác Klima a man
— Zboží za ceny nejlevněji!

obstarává též přeplavní lístky vyželkou ComMock Jot Jali
mažete koupili u

Josefu StérbyWilém tala Wihoo Neb — los hotovuje tprávoě veškeré práce
M Kurz Kirel Čermák John notářtkia zastupuje nejlepší po

jišťující tpolečnotti proti ohni

TRŽNÍ ZPRÁVY

OMAHA dat S láM

"
Brtmborr "'
V)M tf(ri4 IK

Mialo 1 Bitllrm I7ffll7sic lib

Milo ftrm n]ltll l2He "

Mtalo farra Spalné tl dobří llOlltie "
"

SlnptC
"

Ktrkiif 70V3

"Raboatl te
"Krortnl I0

SOUTH OMAHA In t ÍM

Voli plkal alaallapai 4 atis
KriTf IWWSO

JalarlM

Volt kakrmanl KKffl 0

řraUa)lplt met4
řraU praatMot

Prutu hraba Ulká t KBS 10

OresatJlapM

Krepílk Chicigo lil— Joseí

jehož střižní obchod v č 3014 ni
Q ulici úžasně vzrostá a jenž

doplňuje tvé zátoby neustále

čerstvým zbožím které velmi
Navštivte jej a budete v každémGrinvtld minželkou Wbaytiog

Ind -- !s Hiaír) Pnwf Colo případu dobře a spolehlivé ob

slouženi O přízeň knianů ládáAnt Štern Yaoktou SD — F
Biáha 1 manželkou Cleveland O

levně prodává Má též velký
výfcír trviclivé liioduí úbuvy pro
pány dámy a dítky Na sklsdě
má krásné obrazy jel vkusně a

Joa Ambrož Bedřich Klepetko
Gedes S D — I II- - Kirchner

starý známý J J MALY

34 a Q ul So Omaha

Předplaťte ae na Pokrok Zápa-

du pouze f 100 ročně

Jhíta M

Vo!k6 snížení cen

Wabash dráze
Výltní llftky nívltěvníkom domovů na prodej každé úterý v

září a ii října Polovičof jízdoé (více laoo) zi okružní ceitu do
vlech míst v Indianě v Ohio a Kentucky
18 50 St Louii a nazpět na prodej kíždý úterek a Čtvrtek tli

4 a 11 září

I13 Ao St Louis a nazpět na prodej kíždý den
I31 35 biltímori' 1 nazpět na prodej 9 a 10 září
S37 15 Uuffalo Nitgara Fslls neb Toronto a nazpět na prodej

každý den

tu 50 Detroit a nazpět na prodej každý den
S20 00 Chicago a nazpět (jedna cesta přes St Louis) na prodej

každý den

Platné na dlouho a rattávky dovoleny v St Lonii na

VŠECHNY líatky

Jízdnfcřiííi našich rjchloTlakft
Cti doloi (jil nahoru !

Vyj 7:45 dop 6:30 večer ] Omaha f Přij 9:00 vel 8:ao ráno
Vvj 9:00 dop 7:45 veřer I Council BluífeJ Přij 8:43 veí 8:00 ráno
Hij 7:33 veřer 7:00 ráno j Staoice svět Vyj 9:13 ráno 7:43 veC

Přij 7:50 veter 7:15 ráooj výst St Louie Vyj 9:00 ráno 7:30 vel

Tyto visky jezdi kaldý den

Peravaej teste ěas a eaíat Jlaek érah
Wabatb dopravuje vlechny cestující a iekuie zavazadla na ivos

vlastní ttanici u hlavního vchodu avětovébo výstiviltt Pomněte

Cedar Ripids li —Tomál Čer

mák Přerov Mořiví— Joa Vod

drálko Plzefi Čechy— Joa Stej
tkal Montour li— Joespb Pru

cha Cubi Kant -- Rev Josef Dr-

bal NewYork N Y- - Jakub
Krčmiřik Leavenwnrth Kins

Přeítóttf' Dra Utf f HeUrasce

V Milligao v sluí pp Kottata a

šimáčka v pondělí 3 září

V Odell v sobotu 10 září

V Du Bois v neděli tt cářl

va a hod odp

CBICAG0 lat t itH

živý iobylthi
Pikal tl n)lpll oll 19 WM W

Hobtal U k prolttdnltl
Volíka krm mt ItOOSIIu

Irár It tOaSSO

JaUnloa I34y

Zprávjr spolkové

Lale Jaa Has { I Iif P

odbývá achúzi ve Čtvrtek dne 8

září v 8 bod večer v Sokolov-

ně Pfítomnott všech členů nutní

jelikol důleiité jednání s plicenl

příspěvků předléhi Z rozkizu

Velícího Kiocléře
Bed Slima S A a P

Hbar Bsleslara 1 60 JČD

odbývá Čtvrtletní achůzi svou při-

lil neděli dni ti ziří ve a hod

od a v místnosti tpolkové Vie

TtlaU

levol rámuje Neopomeňte le
nikde zboží tak dobré levněji ne-

koupíte Přijďte se o tom pře-

svědčit la—
— Zubnf lékař Bailey zaměst-nivijí- cí

četkého auistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou

Úřadovna jeho jeit v 3 poichodí
Pixtoo bločku — S

— Dovolujeme li upozornit vle

choy nile příznivce le přestěho-
vali jsme úřadovnu mleho dřevař-

ského s uhelného obchodu na

východní stranu 34 ulice mezi

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

sloužit jelikož budeme míti vidy
čátt nalebo sboií zde na akladl
Navštivte ní a S úctou

Crotby-Kopietz-Ci- sey Co

tf Tel 614

Home Furnltarc Co
503-307-- S 341b St— Pro-divím- e

veškerý nábytek o ao pro-

cent levněji nei y Omaze a to ca

r otové nebo na výhodné aplátky
Přesvědčte aet tf

PrtatUUlkáaojlaptt tS9Sn
PrattU tahal vybraná It IOSSTS

PrataU krabi H W9 W

Ona pkn al k vjbraafa ltS34 SD

ononooononoonostosioetoaio Jbu„
Jtklate alptlnt

! DrV Anýž choy členkyně jsou íádányiby ie Ct- - odbératelfim v South Omaze I

Pan lotef Štěrba C 3014 Qu'- -ČESKÝ LÉKAft

v CUrkioa Neb

v domi p Noh vedli hotelu 6tř
co to zoamená: rychlý Cti úsporu jízdného po zvláltní káře a roz

převzal s ochoty jedoitelttví "Po
kroku Západu' ictknjiné mohou

ae na něj ve vlech záležitostech

listu tohoto ae týkajících a důvě

do schůze této dostavily Nepři
lomné podléhají pokutě dle iti-oo- v

Frint čapek taj

gb+r Vlastislava lis t JČD

odbývá tvou čtvrtletní achůzi příStí

neděli ve a bodioy odpoledne

Nepřítomné budou dis stanov po-

kutovány E Bandbauer taj

onoMoliotiolioiioaioiioiaottolioaioii kolnou cettu tak ie nette zoiveoidříve než vstoupit" na výitivilti
Pro kráinou brožurku světové výstavy a vlechny iníor

mice dopilte aí pod adresou

HARRY E HOORES Cen Agl Ptss Dept 09AHA HEB

rou obrátili Doporučujeme vreie

p Štěrbu přízni nalich krijinůl
V úctě Vyd"PokZápH

— Předplácejte ge na
Pokrok Západu pouze SI
rocné


