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lest sajisil Mdoucno ty lidný ný M t y ikdo nemít plllclitott nebudou muset nikdy toho litova
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tyvati 19 iiMopma ujpoiaan i)Qe 9 bude v našem mest ve prý náramně plctli4 a někteří
lávody budou tikoví jaki id lto ale nebude to oilivt vítíť občané se pro tu politiku dostali
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Ony mužsko obloky a zimníky

po 10 dollarech
jsoa r Každá oolrejisli $1350 a $15 Mnol?

brán podíl a ti kdož osobně tnajl slavné vysvěceni nového katolické- -
páni tubo al přijda ten výsledek

sny cvicneisae monou aaiucng )0 kostela ptí ceml obřady pro- - voleb Na zdirl"
ujiiliti le výkony budou zoame vedeny budou vel biskupem jen! Tomál Duda
nitfi Večerní program tíž bude tV6 udělovat! bude biřmováni
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acm orai pouu inctni hi AvSak korunou viech IVoostl
jenž rozproudí se po vyícrpáol L jjruQ0 odbývaných bude ona

UÍ le vSude mluvilo a Éeptilo
Že "Ucho" nedává o sobfi dlouho

in : _ikprogramu potrvá do libosti So- -
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A na zrfkladě tohoto tvrzení mjslímc Ž= muhou býtí

příznivě přirovnány k uejlepšímu oděve jejž lze téměř vSude

nalézti za tyto ceny Látky jsou nejnovější podzimní vlněné

— podšívky a úprava jsou trvanlivé— krejčovská práce skvostná

—a pokud so týCe střihu — jest nemožno dostati lepší ježto

tyto se nalézají v té samé třídě jako jsou naše nejlepší obleky

Dinem usiecniue záDavy jako starému veteránu a bývalému nniiu
S politováním obdrželi jímt Sokolu tímto veřejné pozvání o tf _ _

zprávu že neSťatni náhoda po Ni8 - oecoj june
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Litv knd nro otad okresniim onová debatovat o rusko-japonsk- é tehož éSívidDÍ lcpgí z se kaidýnávladolho Minulý týden při válce

Tyto dny jsou v našem kruhunakládáni koni do káry byla mu

Novinky z Edholm Neb
bratři Svobodové a jich otec z

Howells Jak tvrdl městečko
zlomena noha nad kotníkem

nyní chudák musl sedfti doma

místo abv si získával hlasy Ale Nedávno si mě jedeu krajan
I r
2e v neiDiizsi aoDe začnou zaep Aldrich stejně toho nepetřebu ztěžoval jak ho jeden cestující
nové obchody a

jednatel kapitálně napálil Nu

Jen dále 1 Řezník zde již bude
je neboť má pověst facneho a

výtečného muže po celém státu a

každý mAŽe s důvěrou pro něj
to stalo se již většině t nás a mě

jistě sedlář co nevidět a pak sesamotnému také ji£ několikrát x
neb U tak onen krajan se může těšit Mtě někdo najde kdo by držehlasovati ať již náleží k té

oné straně Také kandidát
I ' I a

P'0 myšlénkou Že není ten první ani Uvery-bar-
n a i take restaurant Dy

úřad senátora Dimmery vzdělá poslední deiai aoDre ODcnoay
ný mladý to muž a kandidát do

Prostředek který všechny civí-lisova- né

národy užívají jest zajisté
dokonalým Ve všech dílech
světa slyšíme vychvalovali "Anker
Paín Expeller" jako nejlepší pro-
středek proti reumatismu pakost-nic- i

jakož i svalovým a nervovým
bolestem Cena pouze 25c a

Krajané nežli půjdete k volbě Nyní jest dobrá příležitost pro

i! ZE SOUTH OMAIIY II
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#

— Česká prodavačka nalezne
stálé zaměstnání v obchodě J V

Vacka na 24 a N ulici v South
Omaze- - Nechť se hlásí pouze

zákonodárství a J dne 8 listopadu Dřioomefite ai néktereno dobřeno republikána
známý svou poctivostí ti všichni že strana demokratická vás iiž by zde dtiel mal restaurant a př
zasluhuji hlasů českých voliíůAle také napálila jako ten aaent a tom P° PříPadé ' PoStu- - Mohl by
zvláště ať žádný Cechosbvan ne Inrntri nim mnřní Vnípnn rA s tfm dělat dobré živobytí a také
zapomene na našeho F Iloha

abychom se nenechali napálit ani Bákích Pář dollarů k lepšímu
Ukažme iin?m nrodoostem ze v

jen ta která se v střižním obcho-

dě vyzná 1 —

— Velké přízni krajanů i ů

těší se zajisté řeznický

Sidntfm aoentem a ttm mrfní 4 IJOtazV PlSte na T L bVObOda_ — — v mm -Ir l J D

cutier OKresu neco zmažeme nayz mní„ ípUftl „„„„ nhft- - ří4 Abie Neb
-- i - _ j l j y _ I —
encerar m um ni aouatme uciy

m naDunfm „-- nř At nirinn Rodáci v úteró dne 8 liatoDadn a uzenářský obchod který vlastní
unést ale ztráta a napálením de-- 1 nadchází nám den volby proto

AV osmeno listopadu mokratické strany ta sáhala do nezapomtfite že to vaši svatou
spěchá každá česká noha set a tisíců jak víme x dob Cle- - povinností bv iste se k osudí do
odevzdali hiai svůj jiřté velandových stavili a svůj hlas tam odevzdali
pro nafieno ťraoka Kotia Ponolírtírlfý v5hor n„l Kdo se volbě této vyhýbáš zašla
Ústřední demokratický okresní okr rozesílá letákv na voliče v PVS lak svoje občanská práva a

50c za láhev
— Nejoblíbenější štací Žízni-

vých krajan! kteří mají cestu do
města stal se 'Tlie Boys' Home
Saloon" na rohu 13 a Howard
ul jehož majitelem jest starý ko-

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

nejlepší piva lahvová Než nejen
o žíznivé ale i o hladové stará se
náš Toník Výborný "lunch''
teplý i studený k dostání jot po
celý den Pro ty jíj jsou mílov-nik- y

doušku říznějšího opatřil
Anton výborný štoí "Benton" a

lepších doutníků nenajdete v Žád-

ném hostinci v rněsté Krajanům z
venkova doporučujeme vřele "Tlíc
íioys' Home Saloon" a podotýká-
me že pan Anton Japance v ho

JOSEF PAVLÍK
na ai a S ul v South Omaze
Není také divu neboť kdo u

Pepíka koupil jednou přesvědčil
se že nikde levněji tak výtečné
maso nekoupí Zvláště pak zboži
uzenářské jde hojně na odbyt

— Well Džim jak se máš? Ty
znamenitě vypadáš co pak vlastně
užíváš?— Mám li žízeB jako trám
k Červenému pospíchám pivečko
má jako křen zkus to bratře jen

výbor rozesílá letáky na každého I

němž upozorOuje o co budeme dáváš na jevo že nejsi ani hoden
oliče v nichž poukazují na tože olatit více dani nelli iarr nlatili občanem Sp Států slouti
letos budou vCtfif daně a sva'uje dříve K tomu si vybrali 16 far- - Někteří Čechožrouti chtěj! na
vinu toho na republikány Dále merů snad z celého okresu které věsit naším českým bratřím deno
v nich klame voliče že farmáři nám okazují jako výstražný pří-- kratům hejly na nos a ustrašit je
musí platit daně za železniční spo klad Inu chtěj! nás zase chytit že jsou tím prý republikáné vinni
lečnosti Nuže kdo astesuje ma jako chytili většinu za Clevelanda že platíme vysoké daně No no
letek z něhež se platí dani? Náš za iiolcornba a za Poyntera a pak jen zvolna s tím vaším starým tri
okresní aseesor a ten jest dtmo když budou sedět v teple u žlabu kem Vždyť on vám ani jeden

Š tm "mě I i vtr#

Cbci-l- i něco k posílení tu nad

jeho likéry a vína není a chceš li

si íajn zakouřili tu Červený ti

umí posloužili Od nynčjŠa buď
místo tvý v salooně kde vládne

krat Nuže pakli na někoho tu s nami zas oudou točit a e demouraio neuvert a Dudou na
rpadá vina tak i to na našeho ht0s se iim to nepodaří Lid tv truc volit Roosevelta Hinshawa stinci svém netroí Teeí-- A
demokratického assesora Výbor politické Šmeidilv íiž nřílíS nm Roha a Malovce Inu na 7ňr-

_!
- 1 1 I 1 t" ~ 1 " — 2526 _tJun Červen ý9vědomě lže když slibuje měnil koukl Iakými nepříjemnostmi a lhářům na zmar!

ti na 20 a Q ul v So Omazedaně neboť stát musí platit dlu utrpením zaplatil mnoký krajan Jestli nám není teď dobře
— Zubní lékař Bailcy zaměst"vu twrwB0 iy aemoicraucae ziare casví ld rhem hv n&™ hvn ht b

# ww ¥v sní a ki mí I iiuf
Kayoycnom men popoKratickcno bylo těch kteří přišli v tu dobu o li™ volte rovnú ňiró u návající českého assistenta ručí

za veškerou práci iím zhotovenou- i J i '— ' "
Kuvciucia m icgiiimru lu vy IVC m CtkV t INékteH Ztratili kaž ttelt A rhr#l li trWři írKn

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí

VefejnMífcíircifánll

Cítím se povinna vzdáti
vroucí díky
Loži Praha l 328 AOUW

Za rvchlé % sorávné wolare

vv k' uyi c uy usuaaany cent jimž zakoupili ulice a cesty krásně z izrejdované
Paxton bločku — S- - - - - - _ —i 1 mu kiiMac nuivc icuy vuihínévr proti našemu českému navr- - aplátky bylí z nich vvhnáni loa Miovr pciř- r - KRAJANÉ když zavítáte do

"UV1 'wuw"i mu
ropoKraucita správa v tendejsicři rozrývat a hrudy naválet to dove South Omahy a budete si přáti

prohlédnout! zdejší jatky obraťte
4

ní úmrtního pojištěni £2000j y Himojf oocacn poaitopaia taic důvéru de leckdo ale pěkně ureidem
se na starého hostinského po zemřelém mém manželi Zvuuro uci wicu }wu satu a ODcansiva ze nebylo mož- - urovnat jenom JosefMalovec

uvědomělí a rozvážní nežli aby ho dostati skoro nůičku a Daklí a o i SAr ati „a os locnovi a otiuoručui zVÁCLAVA DIBKLKU
V č 2701 Q Ul í ilfa tiitn lni! uZim JnlM Zse dan ciiytnout na irsky lep Jen tu mnohý musel z ní dát polovic

podporujte veroe krřjany a pak komišo nemluvě ani o úrokách
- v w v 01111 vv9MjriJJ £
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paním

Že cestářem chlapákem
a ne žádným nímrákem
bude Joseí Malovec!

na západ konci mostu kde se vždy r
1 Kateřina Zlochdomluvíte česky a vysvětlení objen domčžeme se úcty jiných ná- - Kolik pak farmerů za těch demo a

rodností
# popokratickýcb časů mělo peníze

- řdržíte Obsluha co neivzorněišíran Sadílek zde řeční v pátekPozorl Každý přítel ušlechtilé lna půjčení? Nyn! může každý večer ťřndte lei poslechnout VAC DIBELKA maj zkušený
hostinský 12tízábavy nechť se dostaví do učitel snáze zaplatit $2500 nežli mohl

Pan Hasík náš listoaoš obdr
ske schůze jež olbýváoa bude tenkráte zaplatit moo třeba to KODTSKÝDL JAN lr

— Dovolujeme si upozornit všežel minulý týden krásný poštovnídne k listopadu Učitelové ze byly daně
soustavy ilarriogtonovy Vůz diny naše příznivce že přestěho-

vali jsme úřadovnu našeho dřevařVČeakém Obzoru" Čtu pře--L nraktirW o a bude konat
kvapující novinku z David City dobrfj lužby za bouřIivého poIrJ NRMRrrKVMf KAKOWV

český lékař
V SOUTH OMAHA NEB

tfíadovoa v CHhkkow Bločku na 24 ol

pokoj Cla 4

ského a uhelného obchodu na

východní stranu 24 ulice mezi' BtlpravM it vlrt+tn DfOtl

vi aby ho nedával na lístek že N a O ul do naši vlastní budovvBratři Faytingrové s manželkaVllilll Ub IlUiltébilWU) jest mu nemožno úřad zastávat budeme moci každému'Iépe pomi byli zde návštěvou předminu Úfudnl Lodlnvi Od 9 do 12 hod dop
lou neděli Od i Ao H břwl oíJd

Jest to pouhá demokratická kach-

na vypočítaná na oklamání voli Od 7 do 8 bod ve6r
sloužit jelikož budeme míti vždy
část našeho zboží zde na skladě
Navštivte nás S úctou

rheumatlsmu neuralgii atd
DRA KICI1TLRA ivltonímý

"KOTVOVV"

PAIN EXPELLER

Vesměs všichni íarmeří naříkajíčů neboť mám od něj vlastnoruční Telefon v úřadovně 243
Twn rVM éfftm

dopis s Jístky v němž mě žádá ° kuu j ou- -

cbé PoCasI b tomu S1 odP0'uyen je rozaai a pomohl mu v
Jdnoi Dmilúfah Tttwlcau 1 _

Crosby-Kopietz-Ca- sey Co

tí Tel 614

Horno Fiirníluro Co
monionastávajícím bojí Každý volič
Rev Pokorný jest povážlivě ne- -český může hrdostí voliti pro

Kryorv2si?fyic iasí
Upotříbiljjw Dra RicM

♦raKOTVCVtírlTPAlM EmH

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

503-507-- 509 b 24th St — Prokrajana Roha neboť bude zástup- - m°cen a jest obava že trpí asiIa a W

dáváme veškerý nábytek o 20 procrm poctivým a naši národnost na zanet siepeho střevaUROaahlfldiIhtmítj]
- eřÍDarfích onřnÓcrii'l cent levněji než v Omaze a to zaku cti sloužícím Není to poprvé Asi před třemi týdny nalezena

Úřadovna: 222 Bee Boildio"botové nebo na výhodné splátkyco někteří Čeští demokraté strkají byla v Abie větší částka peněz
prsty do rep politiky ale oni si Kdo je ztratil nechť se přihlásí u Přesvědčte sel tf

2Se Me vSacti láfctfmikS neb pléu fírtníír aa mtHf a co tu iwi Ke uifi Lékárníci v Omaze So Omazeje jednou můžou kapitálně při- - Antona Virgla
BkřípnOUtí Minulý nátek bvl mezi nimi ti akož i v jiných českých městech35 ZUTÝCH íAVYZJIAKEKÁř!i

yv Vttíco i wuilolokárnlkt r'--

Od 11 do IS dopoL
CUdo! hodiny! Od I do i „

V Dedll od 10 do U doyol

Tel v úřadorně 504-- TeI v brta 1217
Bfdh-C'- nlo HIT Jooet nUa

Zvliitni poxornot v aajo lovtttfrotH
noceio a raatiiillatrl

Pan L Sedlický ml jest na- - pan Karafiát se svoii leoší oolovi- - právě obdrželi zásylku (oloradtkUh
vržen zasupervisora distriktu t 1 cí Bylo nám milo sejít se s nimi lélivjch medových vin které budou

stále držeti v zásobě na skladě 3
Pan Sedlický jest rozvážný t oz- - Ucho


