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MOUOfJÍ SKLAD

v llolyrood Kus

Prodáváme pouze zboží nejlepSÍ-h- o

druhu Přetvidčte sel 10—
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A V KOV HA
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A J Pokorný
vlaulní uWrkiúd a hojnfi
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c
Bratři

— Mlsttká fcda přijala přtd-mfoob- S

úterý večer resolucí kte-

rou! prohlašuje z nutné zfíz'
ní úřadu pouličního komisaře I

pravomocí nad čístíním ulic i
aprávksmí navážek jehož plit ne-

liti přesahovat! 2ooo ročné Ole

nového tharleru musí býtí resolm

c líto po tří týdny uveřejňována
VelUřad ten wfiže býtí skutečné

% ordinanci utvořen íeplé miste

y čko lo čeká o Joe Jlummella

jenž byl po nčkolik Jet hlavním
íoremanem touIíčním V téže

acbozi přijitá tyla rcsoluee kt?-řou- ž

se nařizuje Omaha Klectríc

Ught ani Powr Co avéetí 126

nových obloukových lamp dle na-

řízení městského elektrika na mí-

stech naznačených radnímíz nichž

každému povoleno jest pro wardu

['nulPŮJČOVNU um-i- - w

v llolyrood Kas

V české této lékárné naleznete
il plný výbir vleho zboží do ob-

chodu toho patřící Zvlá&toí po-

zornost se vinuje předpisům lékař-

ským JO—

1 v llolyrood Kas

Dobří konii novA kufAry ihy jHfirs-ve- ni

k vyjížfce za ctiny mírné Otíub
rAtrná JO—

to-t-
" ??FalW W Smith & Sou
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lloiytool ar dubna 05

NaSí prohíbíčácí fádí tak že by
a i proslulá íektrrnícé Karolína
Natíonová mohla stydat za ivou
nečínnoat

Clevelandská "Volnost" přinálí
zprávu o p Jou Hatkoví 1 Kan-sas- u

jenž přítomni řídí lékárnu

p Kd iechkra v Clevelandu

est nám oprardovým potčSením
že áe pan Jíaíka dodčlává stále

lepSích ťjspčcho' Jest znám v

kruzích naSích jako řádný mladík
a byl vSude vážen a vítán a proto
přejeme panu UaSkoví mnoho
zdaru na jeho dráze ku skvČ-l- é bu-

doucností

bratří Joseí a JakuV Hrbáčkové

odvážejí starou svou pSenící za

kterouž dostávají služnou cenu

Zdejtí dopisovatel do "K V"
atčžuje si ve svém dopise na Ním-- c

No no pozor na kliku aby

péro nepřeskočilo

NEc mčsttká rada ziae se jed-

nou stři a první co udčlalabylo
že snížila všechny poplatky z

rnčrtského majetku To je ale

také asi vře co oni pni d£lají
totiž určují jenom kolík kdo má

platit Ale aby též udčlali nčco

pro mčsto to oe Vypadá to u

nás za tmavé noci podivné zrovna

jako v nijakém Železničním ná-

draží V ulicích kmitají se samé

jen lucerny ale nemyslí aí milý
čtenáři že jsou to lucerny miot-sk- é

Ty ai oosí každý sám A

víte proč to jest? Inu náfi pan
mayor má lucerny na prodrj a

proto nemáme žádných svitel na
ulicích Nu byznía je byznisl

Na Si hostinští nám zvýSíli cenu

piva 1 10c na 15c za malou lAhev

a as 20c na 25c za láhev velkou

česky Mú 3 ranbojíč vlMStní kojné rÁHtthoný obahoů

0II1LÍM 1'ÍCÍ a uhlím
V JJOLYUOOD KAH

Obsluha vzorná a rychlá boží neJIepM
Jakosti ' pUmdhné ceny Nnvítlvto nás
a pfcvéuYte se 10—

Ve WIlsKifi Kshs v

Specialista v příspůsobování
očních skel

Telefon úřadovny' 144

34— Telefon obydlí 134

14 lamp -

— Jíž plí&tf sobotu uspořádá
kv£lou zábavu v Sokolovnč Čilý

Tábor Nebrasská LíjM č 183

Dřevařo Svita na oslavu 7letého
avého trvání Jak se nám sdéiuje
zábavní výbor přičinil se v&emož

Jos IDolocĎok: -
t v llolyrood Kas 0

I

I řezník a uzenář "

v zásolé vidy nejlcpM výbír Í:rstv4- -

tmA nii vfieho druhu Jakož! vtofnýdi
uzenářských Kupto 11 tifhn

ns zkoufiku a uJIAřuJcroe vás fe při jdete
podruhé 'mis w—

ni aby četným fvým přátelům a

příznivcům připravil zábavu v
' každém ohledu dokonalou- - Zají'

1 stil si výbornou uniovou hudbu
A Kofískovu a postaral ic též švédo-- r

míli o všeliké občerstvení Vstup-- '
né jest pouze ajc a tu lze jito
tou očekávali že wávřlčva bude

hojni nebof málokterý spolek

český tČtf m takové oblíbi jako

pak namohlo jím říkat jaternice
nýbrž jen maso A ostatni ať
síříkákdo chce en chce Já dovo-

lím ai tvrdit že jaterníco a máto
je dvojí ale proto přuca nevím
budu-J- í je mít k obidu

Jak Jsem se minule zmínil hráli

je v mlč hoSÍ t llolyrood a 1

(icneseo Dnes ae musím pochlu-
bit že JJolyrood£tí vyhráli a sice
o 6 bodů Jelikož pak hráči naSÍ

jsou aami jen tulí ve stáří o 9 do

15 rok o kdežto protihráči bylí
ho&i vesmis jíž dorcstlí tu musím

hochy na&e pochválit za jích ata

tečnoit a přáním nalím jest aby
setrvalí svoroi pospolu
Nalc misto připravujeme jíž na

léto neb se zde zařizují dvč-- nové

jídelny Ježto pak zde jíž dvě
máme tu bude zajisté o hladové
náležití-- postaráno a tich zde
bude přede žnitní dost a dost

Když jsem sí včera vy&cl na
ulici zaslechl jsem hudbu Dylo
mni to velíce divné že ae holí
Tondovi zase jednou acMi neb

jsem je ncslyicl cvičit už dlouhý
Čas- - Nu snad aí to teď vyna-

hradí a zahrsjou nám brzy zase
nČ-c- nového

Na&c Divadelní Družstvo zase
cvičí nový kus a jak se nikteří

vyjádřili bude prý tento IcpSÍ než
onen první Jelikož první před-

stavení byla znamenité tu ae

můžeme opravdu téSít tentokráte
na skvilý duScvní požitek

Každý se zde strojí na taneční
zábavu jež uspořádána bude v

síni p Jos fcezáče Bude při ní

účinkovat Tondova kapela a bude

hrát až se budou hory zelenat

Návítiva bude jako obyčejné
hojná a tak se budeme mít dobře
zrovna jako o posvícení

Též se dovídám žo z natí an-

glické kapely vystoupil kapelník
což jest zajisté špatné znamení
Ač nevím jaká toho byla příčina
tu přece myslím že ho&i nejednali

správné neboť kde nemůže vydr-

žet kapelník tam zajisté atčží vy-

drží prostý hudebník Pročež
hožu' držte se svoroi pohromadi a

nekrijiisujte příkře druh druha
V kapele té jeou též dva bratři
Veselí Doufáme vlak že ae ka-

pela ta udrží a Se bude zdárné

pokračovat
Počatí máme dosud studené a

jak to kouká tak už ten apríl jiný
nebude Nu apríl je apríl a musí
nás drobet vytrestat než" nám na-

stane příjemné teplíčko Přítomni
se sází již koma a ač dosud
vČíchní nezačali přece hodni jích
jest už v poli
Včera jsem potkal p Joa Dre-ster- a

kterýž vypadal jaksi rozčeř-tin- i

I ptám se ho soustrastnfi:

"I co pak te ti stalo Pepíku?''
A tu si stižoval: "Víá byl jsem
tamhle u Tondy a on mi počítal

fjCi za malou láhev piva A to

::
'S J
DOLEČEK BR-A-Tť-
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Tábor Nebrasská Lípa

— Pan Vt S- Fiala čalouník
a obchodník nábytkem v č 1246

mají moderni zařízenou S™
kovářskou o dílnu O

V 1I0LYH00D KAS

již 13 ul následkem vzdání ko

' obchod í vyprodává veřktré záše-

ři by avé za ceny níŽŠÍ než velkoob
V chodní V60 inutí býlí vyprodáno

Jo 30 dubna Krajanům nalím

l
' naskýtá ae výborná příležitost

f koupili dobré zboží za cenu Jev-vC- t

r0tf Kdo li přispíší pochodí oj- -

iv UUCJ4U iiťBjíiuo t ic yuiu}yt
abychom tu milí nico nového a Práci víeho druhu do oboru toho spádující vykonávají rychle a levnC Zvlášt-

ní pozornost so Wínujo stroj nm laru onkytn TM mu)í n skiadů vfaho druhu
fnnrskd nářadí Jnko pumpy vítráky std JNavStlrte Je 10—abychom nezůstali pozadu za

jinými --

l'ao Kd Kučera chopil se te

eaříny a jak praví "Pepík Dlouhý
seká do toho znamenité Tak ae

jen Edo ČíA a až budeme stavit

F ZEMAN y™!Z: lékárnu
Velký sklad lučebnin bylin patentních

léků a vSech toiletoích potřeb

léky dle lékařHkydí přcdpLsft pMiiriiviijf ho pečlivé
Zaručujeme pravpst a nejlepfií jakost všeho zboří 10—

tu vodárnu převezmeme spolu
kontrakt líude to asi iž brzy
neboť se naše mistská rada vyjá
dřiia že jakmile zavře hostince

— lílegantné zařízený a bohaté

zásobený obchod doutníkářiký
viaatuí pan Václav Dušátko v č

ia6a jižní 13 ul Na skladé má

velký výbir pikných dýmek lpi --

ček importovaných tahatirtk

jakož i velké záaoby tabáku kuřla-véh- o

íflupavébo a žvýkavého

Doutníky jeho jsou k dostání v

každé aolídní místností tf

— Nejoblfbenčjfií Itací Žízní

vých krajan! kteří mají centu do

přikročí ku stavbi vodárny Jíu

dcm mít aspořl opit co pít
Vác liirka od Klisworth Kaa

mc&ká v misté naíern již třetí den
za obchodem i'an liírka má na

prodej krásné potahy a proto kdo

by nijaký potřeboval nechť aeI mista atal ae vkusné zařízený
naft n dfivirou obrátí

Pan Jos Urban ' dilá ú p 11

Hale podezdívkn pod velkou bu-

dovu kterou budou fitavit pp
Jos Dlouhý a Watigh zdej&í

kon-trakto- ři

Pan W V Cipra pomáhá sta-

vit uvému otci p V Ciprovi

Fr Cipra & Syn
v IXolyroodf IÍ"iiiihhh

vlastní vkusné zařízený

olicliod sc smíšeným zbožím

Jediný ccNký obchod toho druhu vo m(M

Žádáme laskavé krajany aby nás navštívili Platíme

nejvylší ceny za domácí výrobky

liudete vždy ochotni obsloužen' českými prodavači

1- 0- Vaši vždy alužbovolní V li CIPKA & SYN

honíncc Antona Křečka na rohu

13 a Ilowatd ulic U nfiho

dostanete v každou dobu čerstvý

řízný Storzftv ležák jakož i ta

nejlrpM piva lahvová Než nejen
o Žíznivé ale i o hladové stará se

nái Toník Výborný "lunch"
teplý i studený k dostání jcai po

celý den l'ro ty jíl jsou milov-

níky doušku řlznčjšíbo opatřil
Anton výborný ttoí "Ucnton" a

slepičák Jak jost vídit íarmeři

poznávají jaký plyne užitek z pě-

stování drůbeže Kádi víříme
Ifplích doutníku nena jdete v žád

jak mni pan Urban 1 Palacký

viru dopálilo by každého!" Já mu

povídám Že jsem byl u Jeníčka
kterýž mi též počítal za malou
láhev 15c Že jsem ale piknfi
zaplatil a ani jsem nemukl Na

to Pepík odsekl že též zaplatil
požadovaných 15c ale pak Ton-

dovi řádni vynadal "A co říkal
Tonda?" otázal jsem ae Pepíka
'I jdi mi a ním k Eípkul On se

človčku jen smije 1 čím více na- -

aném hostinci v místi Krajannm 1

' venkova doporučujeme vřele hosti

nec p Ant Křečka a podotýká-
me že pan Anton Japance v ho-

stinci svém netrpí Tlcfoni A

ajaG t—

dáváě tím prý je radii ježto mu

to dilá ivandu

Pen 11 Doleček t lilack Wolí
MMvuA r 11MM čwtkfiul rolníky a obciHtlniky

zde byl tento týden ta obchodem

V Jímt-l- i přilil mnoho mají játra
mnoho co dčlali a íunsce své ne'

konají dobře Aby opít dobře

nrscovaly uííve)t lír Aunust

ilxiíla llambnřKtřTroplen Ty
uvedou tikanou soiiblavu do po- -

ládku

fWilson LimilsrPan Doleček vlastní hojni láso

bený smíSený obchod a jest do

brým obchodníkem

sdilil jest pí lístková manželka

p Joh Ilalka upoutána na lůžko

Zpráva ta dotkla se nás boleitni
neboť pí UaSková jest velmi oblí-

bená i celá rodina lřejsme vá-

žené krajance brzkého uzdravení

Spolek AOUW zd má řeční-

ka který dne ij dubna přednášel
ve spolkové místnosti a dne ao
t in uspořádal veřejnou přednál
ku v nakm operním domi kteráž

byla hojni navštívena jak Členy

spolku tak i jinými občany

Dnti máme velký pátek a moje
stará ml sdilila Že a té příčiny
nemám Žádného masa k ohidu
Sebral jsem ae a Bel jsem si poti
{uval Pepíku Dolečkovi Ten

Huml byl pohotové vypomoci ml

a povldái "Tu mál jaternici a

bula" Přijal jvm ji neboť ml

mojct stará jaternice iieiakáiala

nýbri jen maso Trď vlak tvrdí
I I jauinirě paiřtmrtri maso a'
n li 11 in r li ' Pí li h 1

1 ť by ai

Tonda Hop nu na skladů

cMn ANvi vftnhn drním
ílllllřl I sirut j(K Jloino riiniltiiro CoM

1703 307-- 30 S a 4 lis St — l'rj"
11 ni tiálivikti n j(i nro

UIUIUUUI UIII1 IUUUU U1UUU I iuuui
s ii viu lun ill 1

11jakož I dubového dříví montnlho a vňbrc
vše co do oboru toho nálrííceul loinřji mi v Oiuaie a to aa

hotové n t ho na výhodné splátky
1'fesvMM sl í

Úl Ceny jsou mírná a obsluha řádná Heslem nadliit jeti ia
"MALÍ VVDtlKlv A OamIY 1'HOHKl!" %

fÉ Telelon 147 Svobodná dnválka
tu

v rif
'--
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