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Záda 7yDoyfilajf stále sIqžodpedívo ovoci vieho druhu hojnýí ZK 80UTJI OMAHY[II Oznámení úmrtí a díkůvzdání !výblr cukrovinek psací 1 Ikolní

doilane nlati hodinky f
unitou zkoScnoEtL — 1'odlnija doeíkcm večerem

Jllubokm Kulem klí£eul oznamujeme vXem pfítclům a senámm
IrncJillvou žvfnt U naíe milovaná

dcoruóka a sestřička
mithlti ve třcdu 4 října ve ÚH 4 mMcb 4 dní a ve řivrtekHahijeo bud faJa JívJl n (cli

Hrdstavenf oarf jiná zajímavých dne fi říjnu ih(iMiiiii yln 'tu hojného íi"uitcnt ví přátel a znímýchJt milou ixivlnnoiitl tiaftí vzdáli řelejMdfky vScm kdoXJa--J
zjpouiavycn v biokuiovi lim Ol

vio O ulici Progrim zlbavy
IVVlflilhrt lra hnlai u b4_é

líamoXte ld r Jny— pří! prnctjj to Jo

Nomobou vydrželi mSJoii onu ufuimhu
Zrtdtt vypoví vrn lu%bu~bolí ván Háhi
OiiUfuí mtifinifin nnulanou

Neřekojto ílíli-uŽ- IJte Doan's KUlmy
I'll
Omafmá hknou ilím Jak dllnkují
Vn John C líocíícr skladník

třetího poschodí v McCord Iirady

ak náslajujai Komický výstup

kýmkoliv itbmbem itím v trudní Ao6 iho vypomohli a hluboký hol
11 i mírnili a MíittXili - ZvlíHnl uytUnni díky uS nechť přijme vlp
Zuliul xm krtÍMiiá h dojemná ulova ótíchy jří Khřb'j Dále dřkujeme
vřrle vkem vifen(m malinkám ' vypravení árufAřeU jukoií 1 vScm
mládencům a ňrwluMím ' niíuittriční us tmUthu v hojném poltu Htc-u- fi

urůefué díky nufie náležejí víem přátelům a známtn za darování
kráných vřncň m kytití 1111 rukvlíku druhá íibSÍ jtcnnulé zvUtM pak
ixiní Vítárnváftové' a puní rřenottilové Jako2 I mládencům 11 drufičkam
JV vřelé díky nato pí irunllicc fiťuvové a pí Anežce Bptzové za nn

4i an paoi urowa — i'ouzi o

rřOocrné oesnizc to vit
tnOvtli illoitrovtoá ballady---

-

1 ujnematogral totiž pohyblivé Co velkoobchodu grocerpím by VMiveni moji maníeiny v jiejvftSIjii Jeli bolu a aármutku Kovnc? dí- -

kiijcm rdeíné p Janu banflerovl za obstaráni pohrebulbo vozu a zamazy ntjnovejsino druhu mez dlící v číslo 2627 Charles ul pra
Ě JiAfwtf é a ta

potřeby za nejlevoljií tržní reny
dostanete vždy u J } Malýho
34 a gul 4atí

— Nál oblíbený ibor Olivová
Katolesť í 33 JCD pří pravuje
11 k velkolepé zábav! kterouž

pořádá o av Kateřině 33 líno
padu t t v Národní síni na ai a
U ul Údinkovati bude výborná
hudba p Koříikovs čistý výt!
žek vlnován bude nalí Národní
Síni Toť ai tommi žs aíR bude

jako když ji nacvokuje

— Za Dynéjifcb parných dnů
není příjemoéjlího nipoje nad
Čtrstvou studenou sklenici
Schlitzového piva Schlitzovo

pivo jest uznáno lékaři za jedno 1

nejzdravéjlích vařených piv v

Soustátí 1 není vám třeba c piti
skrze zuby aniž zavírati o ti
pijete-l- l je v hostinci Siokulovl
J01 je obezřetoý hostinský a ne-

dovolí by jaký Imejd přea jeho
bár přeícl Nezapomeňte že ko

řslky u ního koupíte oejlevnlji (3

— Kdo oemll příležitost slyleti

durovánf kráanho včnce na rakvičku Též dřkuíl vřelo mému bratrutimí i i zápas a býky ví "Mci jsem sesiabtna zarja po
— Mclíali ovyavropiké novo tůmlt tři léta Nčkdy bolela stále

lny - Signor DeAlthoe "Krá zvlíítfi když jst-- so shýbal neb
Jmi" Ku konci provozována
udo íralka "Nemíra starého

nčco zvedal Užíval jsern léky
jež mají býti dobré pro ledviny

za vykopání brubeku fiacmu miláčku Na konec dékujrme nrňefné
vfiem přátelům a známem za ai'iííitnéní ae pohřbu naSeho mlláíka a
voláme víemi Zilať i'áii Jlúhl VÉztc milí přátelé že důkazy Va-h- o

přáteM ví utkvi nadlouho v myall nitříl JeMé Jednou ardečné" díky
vSenl Znamenáme e (íctou

VÁCLA V a ANNA 7BUINÝ
truchlící rodiťt

Váchu llohumil Jakub Gilbert Haymomt bratři

Antika Kriitina Emilie Marta sestry
Jíruno Neb 7 října 1W5

nlídtocp" v kteréž účinkovat! bolesti ala neustávaly Oznárnka

Doiiťi Kídny Pills v na&icli danotidou K Clebournico starý mlá

písech vedla mne k dostání si kralenec Thomas Lonely S Micb
'lano co kolporléř i knihami A bidky v Kuhn & Co lékárně roh
v Wíooíídílh Huoferová co Fin _______ m13 a Douglas Ty mne vyléčily'

N prodej u víocb obcbodofkfi Ceníisiossoa kvctiDirka Ucisii
McoDtft Foitcr-Mllbur- ii Co Wuřfdlorueman co novináhktf hotík fiBaVHEXE&flhfVKSr - g

N V vbradní Jednatolá pro Mp HUíyaggd jack a W J Mdlilo co
{'mitulte Imano 1oad'i a nohofuedlák Wílliam Soowbali Tato

'tdatavinf trvali budou i2 do
DOBSON MAREŠ & BUEGE

V ULVSSES A DWIGIIT NEC

svitoznámé České plvecké kvar
O! déli dna 15 i kafdý f úCisl tetto v Sokolovo! v Omaze má k

tomu příležitost v pondllí 16 října
— U v dráha konečné zapoid kdo ai koupí vituptoku

'crébokolív anabkaldého vcCera nalf Národní efni na ai a U ul dHIídII penízepozemky íany
Čala se stavbou dlouho slibovaných
nádraží V pátek min týdne

k 1 á tát

a
íJrŽÍ iíitek a iíilem a tfco kdo Program bude jiný než byl v

Omazi 1 proto očekává ae že v!ť započato s kopáním ziuitaa prod míli Iťutoé Čfalo obdrží
nádraží kteréž bude solidní cibelJIM plkai zlaté hodinky jcat-l- i lina posluchačů koncertu přede-

ného nenechá si příležitost ujiti 1
ná budova 133x38 stopách Tří[o it bude přítomen kdyí buda
aklepí 10 střevíců hluboké vykoh — Pflltf týden a aica v úterý přijdi li opit pobavit! naslouchá-

ním tlm 'Pour Sioging Kubelik'a páno bude pod celou budovoui ríjoa pořídití buda píedsta- -
duuou tam umístěny stro e proI ii společnost Wíllnmi Famoui vstupné jest nízké pouhých 25c

CHCETE KOUťlTI FARMU?

CHCETE PKODATI EAHMU?

CHCETE ťŮJČKU NA FAUMU?

Máme ua prodej velkou ladu nejleplfch íarem v Iiutler Seward
a v sousedních okresích

Jsme ve stálém st) ku lidmi již chtljí koupit! farmy
Máme peníze k půjdení na pozemky na nejnižSÍ úroky

ČeaM dotazy zodpovídá ochotni a poctivě Váí krajan
3!l~ FKANKMAHKŠ Dwlgbt Neb

parní vytápění obou nových fiá- -
'jcao Monarcha Jubilea Síngtrs vyhražeoá místa 40c Dostavte

! CóJite Comedy Comp pozo 11 ledy do jednoho!
dráŽÍ S vykopáváním základů

pro osobní nádraží nebylo dosud
ajícf za 34 vyikolených herců

Nejleptí jakosti zmrzlinu začato zadně se vsak ihned jsk?iiíkft 1 akrobata ktefí maji sodu naleznete vždy u Malýho na mile základy pro nákjsdní oádrsŽi vlantol orkeatr Iiiida to nlco
budou dokončeny

g d Vlaného v South Omaza 1 ceny
— Již příttí sobotu odbývánaiirMiou vzhledem k tomu velice — Dovolujeme si upozornit víc

íírbó totiž %i a tjc
bude zábava holt South Omib jebny naie příznivec že preatlhou 01 11 v naroani moi na 21 a— Jíte-l- í unaveni nic váa tak vali jsme úřadovnu nsKeho dfevař
U ul Zábavy spolkem zmíniným akčno 1 uneineho obchodu nai občerství jako iklenka čerstvého

4aív4ho moku a nrntn krlvkoliv pořádané patří mezi ty ncilepfií východní stranu 34 ulice mez
upozorfiujemi vlečky sousedy i

hicein se občerstvili aitavta aa v N a O ul do naií vlastní budovy
chasu ať nezspomenou v den len1 jstíncí jejž po mnoho roka řídí a budeme moci Uthifma lépe po
při výborné hudb! Kořííkové sloužit jelikož budeme míti vŽd)

10 roků sluní

3-g- al soudek nobo
12-Kvart-

ová bodná

oslími Workmenkami se pobavil čáit naleho zboží zde na sklad!
Jan Červený

na 20 a Q ul v So Omsze
udele vidy ochotni obslouženi $875 gpořádní jim bakandata prohnat IT MWlMlr

— Velký orebeatrální koncertlimo výttidoé pivo má na akladl

oeilepií kořalky vfi a vůbec bU IUI

m
2 galony neb 8 kvartů $625 huspořádá v nedlli dne ta listopa

Ju oblíbený uniový orchestr Ko1 I

Navštivte náa S úctou
Crosby-Kopietz-Cas- ey Co

tí Tel 6x4

— Zboží za ceny nejlevnljl
můžete koupili u

Joseťa fttérby

5c co v hostinci pr é třídy lze
iskův který obecenstvu nsltmu I galon neb 4 kvarty $340Ddríeti tí
přednese nejlcplí skladby deské i— lluráááá! V nedlli v poledne
rdejlí Po nejvýše pestrém pro Zttilcte expresní poštovní poikázku aneb draft— Všechny výlohy braieny
gramu následovali budfl plea při

úplné hudbl Douíáme

jenoz struní ohehou v c 2014 na

Q ulici úžasní vzrůstá a jenž

doplňuje své zásoby neustále
čerstvým zbožím které velmi

aatovil Sokol Jožka Mucha oa

otkání A prodř A zad? Inu už

u jeho aedml evátoit darovala
Ikolik kluka ale v nedlli pro-ra- m

zmínila Je to holka jako
kt Táta je zdráv jako ryba a

e krajané naii osvldčí hojnou
přízeň hudebníkům kteří po celý
rok při vlecb zábavách hudbou je

levni prodává Má též velký

výbČr trvmlivé módní obuvy proobveselují Vstupné bude mírnéUhá jako damrda Gratulujemel

NAŠIO ZXKUKAi U tato žitná jeat pravá Kcn-tuck- á

destilovaná hodící ae zejména pro rodinnou
potřebu a Jeat nejlenSÍ jakou jaté kdy ničil za tuto
ctnu Ncahledátc-l- í ji takovou pwKlctc ji ZWt a my
vám vrátíme vaíe peuíze Člatá povéat po 20 let ručí
ta ka%dy° prodej

J N KOPALO & SONS
uložen nm

Obchodníci vínem a likéry

pány dámy a dítky Na sklad!
Home Furnlturo Co má krásné obrazy jež vkusní- Krajany a přátele upozorfluji

převzal jsem hostinec oa sev 303-307-- 509 S 3'th ťro levni rámuje Neopomeňte Že
dáváme velkerý cábytek o 20 proau " tCl U" T UV VMJI"
cent levněji než v Omaze a to za --05

nikde zboží trU dobré levnčji ne
koupíte Přijďte se o tom pře
BvMdit 12 —

hotové nebo na výhodné rylátky
Příznivcům svým zaruduji

4edné nápoje i kuřivo vzornou

Vibkluhu a čistotu Slutbovoloý Přeavldčte sel tí — tm ta

iííWodplftťto no 1111 1'okrok njfnl— Krajan J J Malý zastupuje
Itři spolehlivé pojišťující společ puuze $1 ročně

tí ALOIS KOÍUSKO
— Krajan J J Milývyhoto

fuje veikeré notářské práce správ-a- l

i levni 4at(
— Minulé soboty uspořádal

ooití Nechte se pojistili proti ttttttltttltttttttttttlltt itttttii ttsi t ttttt t tlJttl 1 1ohni než bude pozdi Náhoda
NejskarSÍ a nejlepŠI místo pro schůzku jestHojni záaobenýnečeká 43tí

á'odp Sokol Tyrič II soukromou — Celá řada různých zvelebení KGSTAUKANT A

HOSTINE- C-doutníkáfský obchod ED MAUEERA
v tim llKMl

Z ábavu v Národní Síni jet radila naleho místa započne tento týden
Na Missouri ave kontraktor Mc I VUtHle k ne lepším uomacím sioavam lwrnuiii ul

I í kdy odbývaných členstva dosta- - PIuxAmIíó a MASťarukctio plvo- -1'ravA importovaná piva na rtiptiGowan započal koneční 1 klade PII LAITNKIt' I _!l í _ X „I 1 41 rlvo a
varu v I'1íiiI v tichách Uohmu Munlch Havaria pivo
Iluu lt a tvítognámd Faun) cinkalo roímlhlou reputaci

Kavárna pro dámy naléiá ua druhé potlme

ním patníků pro chodníky a jak-

mile hotov bude a touto prací
sspočni firma Hugh Murphy a

IťJMT tO ul Honili OimuIiu

KriUn III 1'litMI il mii liiilnat na

byla nenucená a srdečná o tom

není třeba pochybovali při snámé

liodré povase Tyrlákft Náladu
IIISIIIIIIIlilSIIIIIIMIItllSISl SlISSIlatISaSlISSStl

ikuuhé (lolirm ilnutiilku liKi uť ii ii m
Omahy a pokládáním dlažby Ikll tlil IaltnxriKÍrh ollliA IxKi lr
Kootraktoll se vyslovili Že budouamenUl oživoval výtečný 01

iXiif KolikAv lení dobývá ll
Inky líl UiiJmiiiu oiby'u 4'iwli

(i Hnou tUft UM Vr IiHntrprací svou hotovi dříve ntž iemt
vlit sitloutené obliby a po umrme— Na 24 ulici sspočato a

I putaifty SpoUdnoil roscbiisla

♦

v

i

K0DT3KT

Nojlopši HOSTINEC v móstó vlastní
lál H ISIh Kt PIJ l O U OTU I CD "'hrvU
Untatia b UlM0 lil U I ILLLiI) I8' lluttirJ

114 na lilé nilepA Importovaná a tlomfu l

vina lilzóX3r a ctc-ULtnllr-
r

JAN lUJ Jíním 1 kontraktoři vydláždi
ýchodnl stranu ulic před npoli il poidl ki 4 hod ranní

v— Neilevnljlí nejlepll jakoili čeilm simy Tři obou pracích
llchto rade lamtttuánl snadný
počet dělníků Vytiuy Murtriv ui n fepu N)lvpM piva lahvoví

Chutný i4kut k vMy pa rurv OUlulu viuruit Telefon AvVJti

Krajané a Omaky I vrukova Ju m livé IUUnt l y t

sklo do okso jskdoitánl
u Horli Tál vliho druhu láky

kutluky náplsiii a ivlálcl Klek

trickf linimenl Dř Slámy ťiicni

naj Granj Union Tet Storc

litk A N tiir#U

V SOUTII OMAHA NUh i!na (uits tUi tuita m u a iutU Uvni u itarOlui auiiwdiiti ť II Millera

— Touličol dráha pilo! teku
ují práva ctilnl od farmářů

lni od mina uisivnfch skrse CNIul b- - Itur Od I di II kml atf
iichl poismky iimýtll vyitsvlti II I 4 o IumI ihIi

t)d 1 (tu I bl VtNr

llalism prou bslll ioini ni
pnou Usciply se vyplftujl

plfsnoill ode vluh Ukalí
teo J Mail čeiký lákliolk

Isktrkkou linii al do l urt Ciook

llsllavu S l'ficml upofne Telslon f íiladovnl 141
TcUlao v oť) JU 109

Píodolafto so na Pokrok pouze SI roúrů
11 1ny v rnllliu jali


