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STORZ5feIQ Papírové šípy a šipkyMM

THE SYNONYM FOll PURITiY

jNejiepw tecmenaý slad česky chmtl a £ v
a srlczska voda — úzkostlivé tiilý a modanl ]7

pivovar — ve spoícdí se znalostí a vědomosti
Storze místra-sládk- a 3oltou zku£cootí v 'V

Telegram % Philadelphie
Žc občané v sledních dobách
zde oevačovalí dosti
tu radoice naše teďka

zlodějů houf v sobě hostí

Kdyby vždycky občané
o volbách dost vatovali
tu by sohě v budoucnosti

mnohý trubl uchovali
#

SDV '"SlOrZ 1ÍIUC KIDLOP UCCf ' UCIflt-fi- hvlfj "'Yfi

Když my cbcem tu přec ie
oékdy

k větfiím tínům ro z houpáme
bychom svitu okázalí
že sil v sobí dosti mime

Sokolský den vleslovanský
byt takovým vzmacbem sily
a Jí 11 jíme si i ciiíoco
obdiv jednou vynutili
Den teo podal důkaz který

v pamíť mfclí bychom vrýti
co vSe možno mezi nimi
ve svorností docílili

v tisivm a zurivvin wjchc ivcunu ve avem

domoví Jtst to uložení peníz

STORZBREWINO CO
Když některý člověk se octne

na cestě života v blátě tu hodně

Tento ffUtlnf áobrtft Uk }tvelkou ůýrmt to tuorsUl Jo-byt-

h£io Uk a n tunf
pokrm neb vtihk Tkto

v ítuMiň tvaru ml
Írarené í)ft(k Drvitcht vy
hl&kené prt UtvtA iirA)rn(t
lidí má to itn$ lunnfatii ponlť
tiujld idrnmú irtuíuJ(o
omdlelá játra urolTniJíc rc

vnítfooftfi dobytka a drft
Euné

Jest to velmi opatrnS fiH

pravená a UonA uo tak tAr-▼ot-
ní

1$ úobyuk rrot a řinka
korem každou dávkou pokrmu
Hojí vepřovou choleru apfmobí
U tito tloíittnou Hojí trAti
choleru a ulepil) mor a UfphuM
la aleplcs ncnoii Hojí zÁrpu
aklířenoxt a Dttutuzcní u koTA

mor u dobytka a pfmobí ía Ulaó
zvíře ud£)a vfei yrAcn r% pokrm
který potMiiJ JMvá zvíhitftm

dr6bcH Hnt nového života
Ktlůf farmář rolník a chovatel
dobytka by míl toto určití zkunltl
fítojí mu7o 2!ic konev a uie-t-fí

desetkrát tolik v tisku

li Jí ještě po něm kopne ale velmi
Kéž by den teo počátkem byl Nco co povzbudí vaSi energií amálo podá mu pomocný prst

dodi vím nového života za parnlio
dncjcst sklenka čistého a lahodnboJestli pak tatíček car doroste

pro Moly které mu připravila
tato vážná doba?

pro nás uové lepfil doby
kéž by bratrství a láska

nastoupily místa zloby
Kéž by bylo konec svárům

jež tak hubí Sláva sbor
to si přeje z duše vroucí

Emanuel FySiSvor

Generál Kuropatkin se prý po

"Metzova" piva
lest uznáváno víemí milovníkyJinde a u nAt

dobrého piva za nejlepSÍ v trbu

Pijte "MUTZOVO'' k vflJi svému
zdraví

hádal s gen Línévičem a vzdal se

ri%iu noproto velitelství prvního armádní
ho sboru To se asi Japonci smějí
do hrstí když vidí jak jim ruStí MCT7 HHÍ15 RDCLV Mflnn vsH s uvsjí j

řiTTinfrso Kas fírtrtn % WH

VHvti Iwm Vál ItUck 1'fsuvht ťv
hyifi a ilrulx-- lík pro tulii aniyuk
Jlnlf (m tHá lim mIvmI Imu s
tnutné druhy áoliytHlio ixkrmtt ale

lm m f loto !it u a !

el dr tíh pto tub) ú(t
J S 11ASS0M

II1L S b UIIUUI UIILIIII1U UUl výlorní tlvo-- T

fBssseaaaa

Pro stůlSI
Jiná země jiné mravy V sta

Adresář Ufcb snolkfl Tí kdož dovedou ocenili výborný stolní nápoj'

rém našem fátrlandu obdivuje se

nadějný dorost dvojímu suknu a

zde se obdivuje— policajtům
Tábor Nebraska c 4771 MVT1#

Nejen v Mandžursku ale i v odbírí ev4pravl1nlfi4shftM ksflon prvou a
třetí etfduv myslel v osm h'"1ln voíof
v Sokolorn" Velicí konsul Kr Janílu
nároOíi Jan Zalka baakéf Jnkn ChhhorM
kiork OhiM Mmrťovskjf 1118 1omlnloA htr

Chicagu si přejou míti mír
#

ltnalf mánie jjroroaci a musii vnuroi sirss řř van- -

oblíbí si zajisté naSe "GOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest '
chutné Vyrobeno jest z nejiepSího chmele vybrané
ho jcírnene a čisté vody— --neníť v nim ani jediné přísa-

dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlcpSích
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými naSimi

zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb paintových Objednejte aí u svého obcťjd
nika aneb telefonem —Tel Omaha 1 54a So Omaha 8

Táhor SebraMkká Iípa í 183 VVOW

odhřrí schAxo kaM první a třwf f Ctvrtak v

tníBici v Mokoiovn na j 14 111 Konsul Jan
ťosplchal t ftilftfcokon Va JfoloJH klnrk
AnUrn Novtft K itth Mtr„ Imnker A V

Novák prhfoOH Vi! Mal

jo2e jah hun c 5 ururo rruim
oilbvi sví srhí flruhartrřtyřtvrUik v

lumíci v noain vnror ve spoikovsinistnosu
JETTER BREIING CO raří a laHrnJÍ jItiPiikoioro voiiri Kancléř ixiui lixrka

li Ai ) Vrnd HUma tun Ho irih Htr

generálové pomáhají A vlastně

proč dnes pisti spolu spory

nepřátelům vítaoé ?

Protože tím nadchnou sbory?
Protože jsou —Slovanél

#

Je to divné! Farmer který
tvoří všechno svojí prací
ten bezmocnou je jen hračkou

pru všemocnou spekulaci
A co rnedvéd s býkem rve se

zrovna jako plémě vlčí

dobrák farmer pracuje a

jak beránek — trpí mlčí

Starou pravdu znovu vidět
v tom chicagském íajtu celém

že jen dělník vždy dělníku

nejnorŠím je nepřítelem

Dohodnout se v Čechách s Němci
to je úkol nehorázný
neboť spíše nežli s Němci

dohodnou se v Čechách s blázny

Nespravedlnost

Teď také na Liněvičc

"kritýgrů'' již prská slina
to proto Že nenapravil
co spáchala cizá vina

Taká v Rusku spravedlnosti
ti kdož soudu zasluhují
ti na carském dvoře k škodě

Ruska jako plevel bují

Jak se zdá také bratěrkové Po-

láci se dosud ničemu z minulosti
nenaučili

AriMfo Turnok ti ut V Jos No vík M

Ot K SOUTII OMAHA NKU
Tři Jed Hokol v Oniaba 1

odbývi avépraHdolnS sobfixe kafdou drohou
středu v měinicii ver re sré místnosti T$
No Uth St suroita IU Havelka tajemník
Kud KlO na-e-r IK 3 W llllfttn Ht ífotnlk Ant
Mucb pokladník Jao Kvlitnf Riloy Brothers Co
Mbor Ilrhda Nové Doby £ 86 JČ1I

odbf rásv4shAe kaidon t nedlll ? mSsKil ve
II hod odp v Nsrodnl síni V ředaedka Anna VELKOOBCHODNICI
liudrt ortniie Mario hnřninaifr poklad-nl- e

Marie VanratHlM Wllllnm tavinnlue
yiiq uartos nin ropioton Ave

Sbor Holevlava f 00 JÍ I)
odbývá schfise kaKdoii druhou nedMI v uitnM

Ntrodnl aloi o hi lim] odp Vmlouíllá
Likéry adoutníky

OM Militiiry Hyo Diamond H llyv
N II Archer Hourboii

1118 Iiiriium Ht OMAHA
Mrs Pijfrád: To je ale Skan

dál přijít tak opilý domů Což

pak se nestydíš už ani před dětma?
Mr Pijerád: Máš pravdu sta

i ni miii ni jmira
rá Děti mě v tomhle stavu ne
smí vidět To radš půjdu zas do

saloonu a přijdu až po půlnoci n

FARMEK DOBRÁK

1

-
1 V (Vři o i'" X {

predsedka Vn- - Čermák UU Ho Ifltli Ht„
predandka Marin ll£an li a Wllllam H„

Kar ťlllKr tatam Hoftona l'eak
in% H t Wh St (iíí tfiíiio Marin 1'rlliorskA

IHt h Mariha Dl pokladnice Ann Tornád
IWHo 1 ih Ht loorkyn Anna Mtm-U- i

výbor niftJfit ku FrantKka 1'eOuk Marie Kaj
tera Marie l'íchola

Tábor JHyrta tl 1tM 11 K A

Odbývá acbtiitl první nertíll t niíslfll vsokoi
Ská síni ťladnedka Mnrln Koukal mUto
bfedtHtdka

JofturaHlítns vysloníll prndsudka
tajnrnnlre Krantilka Hon

kup taiuHouth iiHt pokladnice ICranliHka
1'tiítik kanOl fka Katy Vwlitoliovskt martl
ka Anna Zutika vniUni strf Marie I'
chota venkov stráS Antonia VimMtik vý-

bor ma)itku Marie ilollý Marin 'řllyl Ka
InMna Vlm-hovk- vyglankjriiiH do Kjfmlu
Mariu Hul mlntovynUiikyiiA Marie Houkal
Upot Ukal dr L HkjIh--

l'o!n Hokol Tyrl í 1

odbývá své suliAie dvakrát intsirná kaldou
1 nadali a pondAII v inAsfcI v síni Melo
ťslořoiilarrhftseodbývá se 1 nedfill V tljnu
pálletnleuliáselaerfeli v dubnu a Ctvrtletitl
lednu a arpnu fíndseda krank Hvoitok

fm Ho lli St nilSUiifd JM 1'lt'tie IVIO rloS
Ht taj John Clilaborad m Ho 11 Hl afltilw
Jo KiM'ar luitso II ki pokladník V V

Kunol i44Ho II Htr výbor majetku Auk

firpse áimoa Hok usek joa Nímmi prapn
ft'iitk Malt Ilouilar výp pr Jonf Jinilra
nKnlalk Ant Vek vu n' M Votava
ravlaornt výbor Aut Vaík a Vt SvoliuUa
dosor Wbi Vstss

1'odpMokolkí TrrU 1

Odb vá sv SitbAia ltnlioi mtaifná a sice
kaliitiu etvruiu iihiIMI v slul MUovl 1'leď
sodhre AnnalMiba twto inij Slt tajem-nln- a

Anna Hvojlnk IMjHu lutli M átttl
ImuIII tUtlhorS'l IUS Wilhaw Ht poklad
nice kvaniiika liiiek UW Jit I ul iotr
bul Anna "ove výbor majniku (Trauii
Ika Ku l Mars Kus Marie Vausat ítni výbor Marie IMj a Auua Urodil

II i I Xartha K 1 1 W (

itliýá V eretltlulaá Uhnu lls 4 nmlfll
V toílcl kokolovitá ldi)ika AloUls
Vsfton Iwso Ilih e Miniti iaiMtre
itubiřuk IflS H Ui l tairliiltiťv Anna
MUla lltU Dti lltll t oklJiii r I'k
IMb Wllllam véttkrNSM Atiio k iri
vudkreM lSJ ilNI sirál II Hol k

vankoVNl W lontit k t ! toajfikali rmuiu J Vli'ka U Ktajtďki
bljuvý látal )

r

Cuba Florida
New Orleans

Turistické lístky nyní v prodeji do resortft jižních a jihový-

chodních za znseně snížené ceny Libiráloí zastávky dovoleny

Illinois Central dráha
a svými vkusní vypravenými vlaky n#líf zvlákttif výhody
k dostání ro na ilu&oý Jih

O podrobnosti a výtWk illuatrované knížečky podávající

podrol nou informaci o Cubfi lloridé a New Orliatuu dopiSte

m
$58

mm
HUtl Irt l'nctiK ť Aut ut

IHInoM rhlisl ( !(
t:

ů4 :lni#

Otiitilifi N1je to sápat milionů

U buriovnl spekutaco
a tm lul o jich nejvíce ml

i fsrmrroty lili práce

rhnlpluflo hq nu Po-

krok ZApiulu iouxo $1

roémV Ik Oot li $150

Kdysi Lelttr jeho! jméno
rolník v pamlti tt4 dotud
Ariuourtm byl drtit! ikiuJni
nyní (Jnet stih' týl osud


