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atavení viaduktu přes svoje trati
fiikmo od U ul k Y 1'láoyNásledkem Mé poptávky po
rozmčřcní k mostu tomu jiou ji— Fríocipálky obecných íkolplenicí v trzích severozápadních

převládal dnes v trhu pieničném skoro hotovy jen ie nyní jednáal M Campbell il M ťítzgerald
l jetti dvé jiné učitelky zjedualy

dohodnul 1 dráhou Kock Islandtou pevuý l zde poptávka tyl
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pCVný

Ceny byly následující:
Jarka nová £ a 83—87 É

tyto učitelaké lily )l od září kdy
mott deliím západním příjezdemikoloí vyučování bylo zahájeno Jeden z nejdůleŽilijlích výprodejů jaké jsme kdy oznámili
1 dosavadní plány by se zane

neobdržely platu 1 toho důvodu
Wcnice červ nová ifi a 84 Jí že odepřely přijmout! warraoty ni chaly

— Krajanu J01 Zadínovi v £—80 £3 nová 81 íi — 84 ivé mčafční ilužné Učitelky odpí

odbýváa bude zde

v sobotu 9 pros
3615 Polk ul gratulujeme k naroTvrdá pfieoíce nová ča 83—85 rají 1 té příčiny Že tkolní rada
zení milé dceruikyzpččuje no platiti jim náležité

aluŽné jaké principálkám 01 fiko

£ 3 81- -84
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Jun Červený
na ao a Q ul v bo Omaze

lích platit] ae má Ve ichčzi od

Iiudcto vždy ochotni obslouženi
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chlapeckých obloků a zimníků
3 bílý ta C a mích

bývané v pondČlí byl požadavrk
platu učitelek vřttínou zamítnut
celá záležitoat odevzdáni do rukou

Mimo výtečné pivo má na tkladi

Zito skleslo též vcené 1 trh by
ty nejlcplí kořalky vha a vůbec

vie co v hostinci pr 6 třídy lze
mdlý Cm a 67— 68

právníků

— Krajan J J Malývybolo
vuje veškeré notářaké práce ipráv

ménó nož % conuobdržeti tí
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za $2e851 v lékárnč na 36 1 Q Jiou to

Mike Korigbt 1 John Uerg Titóž
mitta 1 právé prodírali ae skrze

hustý porost když tu Václav ie
zastavil postavil půlku hlavní

£ x nabízeno za $101 trh by

pomalý
předvedeni byli minulé aoboty na

pol aoudé k předběžnému výtlc
I pfí značném dovozu hovézího
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spustila 1 celý náboj zasáhl jej dochu načež o ta odkázáni k di
dobytek vepřový jehož též dove
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Osnámoní úmrtí a díkůvzdáni 1

NcKtiifrnýiii řalcm uklířciil wlřlujcnio vicm jďátclňiu a známým
truchlivou levřnt fe iiilloviná nuKc matka a baUčUu
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na vláv roílíciiiiala t tímto svitem ZennulA naryjicfia byla v Pod-moká-

Cechy dno 12 bfcxua 1H2'' a ukonala dne 25 llwtojmcJti VMú

v Hoiilh ()nmrt) ti dcery jm ní Uarbory Mllotové VoMeh druhé nalí
zennlé odvá tyl v aterý dne 2H lUtopadu ve Mchuylcr kam2 odnud
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Kiiclancy jí Joacflnfl J5slcné if Marii Cumb a panu Jlflovl z Platu-moul- h

ia prokázaná aluíby Upřímný d(k rovnf ž tfmto dáreftm květin
Hboru Hokulck IJbuSo jl Tcr Kavanové manZclfím Joa Mackovým a
al Kmlill Houkti)ové Také nelíčené díky vfi-- přátelům ve Hcliuyler
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i{ Joa llodďovl Kd Kovářovi (Iruntorádovl Křcnkovl
Cechoví ISalabánovl Mapk-ov-l a Klimihergerovl Ku konci vřelé díky
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dosti salámů jaternic atd a protoplíce I Jediný jiitý lék proti
vicm praním neduhům I Dosud pořídil elektrický motor ku

Omaha 4 proaioce
Následkem vltíího dovozu 1

maní tich rozličných malineriíoejvýtečnčji půaobící — Vttm
teď to maže elektrikou jen tokdož jej okuaíli bylo pomožcnolnižtích cen v trzích zahraničních
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botové nebo ni výhodné relátky

BARBORA MILOTA
ANTONIE UJÍRR
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Bouth Omaha Neb 2 proaluce VM

do zavřené káry Rock Island nč

kolik Černochů kteříž odcizili od-

tamtud značnou zásobu lékárni
řesvidčte sel tí
— Posvícenská zábava Til Jed

ckého zboží 1 cukrovinek Dlouho Sokol dopadla výborné Hostů

přišlo 01 posvícení habaděj 1 bavlak nettiili se ze tvého lupu
neboť jii v sobotu zatčeni byli vili se při výborné Kofiakové hud-b- é
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Viichoi byli zatčeni 1 postaveni verních státech naiich Unitedskonávající rok veřejným cvičením

ni Sylvcatra Cvičení odbýváno
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States jsou již opit mezi námi
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slulný avlak ikutečně dobrého

dobytka dovezeno velmi málo
Následkem toho 1 pak též t té

příčiny že doily z jiných trhi
zprávy o poklesnutí cen byl trh

mdlý při cenách nižlích o 10 až

15c Ku konci minulého týdne
dobytku vepřovému znační při-
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bude 1 cvičení cvičenců Těl Jed chůdek zatlačil úo Již uaitoty 1

naatavlí zima je pfiaypali zpátky

tři spolehlivé pojišťující spolči-nost- í

Nechte se pojistili proti
ohni než bude poidé Náhoda

nečeká 43tí

Sokol Omaha německých turnerů
naSich Jednoťáků a žactva U

zuarne v siepejicn ureaniků ojstu-pujícíc- h

kteří majíce vždy na

paměti vážný cíl Sokolatva starali
ae co nejvíce o rozkvit a dobré

jméno Jednoty

do So Omahy Teď prozatím
zůstanou domavečer pak bude zábava

— Právě ae dozvídáme že pan — Není tomu dávno co náS— V min Čísle zmínili jame se

krutém osudu který stihl v nálezce minerálních pramenů panAlois Kořisko jenž po krátký čaa

vedl hostinec na sevzáp rohu ao oa Kolovrátek a jeho manželka Sinkulovo Divadlomelkali v Cechách už pojedou

Baltimore rodinu Máchalovu jež
zadrženi byla dm vystČhovaleckém
(ířadČ Rodina Máchalova nalé-

zala ae na cestč k sestře pí Má- -

Q ul vyprodal následkem trp-ýc- h

zkušeností p Mackovi jenž 20 a Q ulzase Není to vsak cesta pro vy-
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V Vacka 19x1oty 13 1 14 block 1 Potter&
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choré ni mysli ježto zvláště
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akého a uhelného obchodu na

postavili na lotech tich co nejdří-
ve nijaké budovy
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