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Uavid Uty Čítající kolem 3 oco hezky přičinit aby vře zastalZ mé cesty

1'fSo Vác Přibyl cct Jednatel '1
duli jett aídlem okrem Dutler Nyní ae odhodlal sjednali tobě
Město umo rozkládá le ot rovině nijakého pomocníka Mladík

Prvním jejž ae mi podařilo í- - ivým zevnejíkem lahodí každé který by ae jco poněkud vyznal v

ikati ta předplatitele oa čisop s mu hned na první pohled Na tomto oboru nalezna u p Ma

POMNÍKYt

žulové a mramorové

Frank Novák
1413-1- 3 Sonth St Omaha Neb

(nttjyjolj JloUrtu ťfuha)

byl p John Kngler takto holič čtverci uprostřed města obklope- - cbórky ihned atálé místo dobrým
svlsk est i dobrým hudebníkem nm tiojne ae vsccii síran stromo- -

platem Hlaste ae co ne dříve
i u i - i „ jl i i i _ á I i

a mimo to den vše co ae di — vím pjc io umcuoi oxrcini uu nttor taková příležitost ae zaae
Za ním v té tamé řadě nachází ae dov- - Kolem tohoto čtverce hned nenajde Pan Louis Straka
ho ně zásobený obchod zbožím táhnou ae na viech stranách Síro- - známý krajan kterýž též zaitával

amíleným kterýž vlastní p V V H ulice a teprve kolem dokola úřad okresního klcrka pojišťuje Velký sklad VřAnt pracn a zamřenu Kurdi
uíotfito zaplatísl pomník v omasto (JoKreuk Zde naleznete ho ný vý nacuazeji se oucftOdoi budovy na život i proti ohni u těch nejlep

Mil lHllllŤKfli" rám vleo ttbi cestuběr v latatvu iakoŽ I v mužském včtiím dílem cihelné Z hlavních tich společností l'ao I' L
ženském I dťttkém prádle Čepíce

I líclito ulic táhnou ae potom na llumpál jest přítomně zamést
9m 9 m m mm mmm tm mmna zimu rukavice atd grocerie vseenny strany pottranni ulice náa v obchodě hospodářskými

jcsl vždy Čerstvá a výtečné jako "tére hlavně Ivon retidencnl část stroji kterýž vlaitní pan L 1 SHostioecif Julius Treitschko
obchodník Importovanými a (lomícími

aU-Hos- tinec kde jsem nalezl města Město vlastní tvoji vo- - Uloevcrs Mají na akladě též

p J'r Hamsu dávného přítele M"™ jest zde též elektrárna různé hudební nástroje Pan
našeho časopisu jako sklepníka která město jakož i jednotlivé Humpál má též mlátící stroj a po viny likióry & doxitnilcy 4
vlastní p I' Wondra kterýž vlak Schody světlem zásobuje Chod celý čas mlácení by! pilně na vtn
v tu dobu nalézal se u své rodiny o'y Jou buď cihelné neb cemen ku zaměstnán Nelituje též znac CliRAtd II kiiuiilii Liiřnlk nb v lim ií(lít k nřmti má ilkí uklud kIiuCI ImIio ut A

U itjhjll Jkml-()i)i- yjo
mírné-Tťli-- řon UZH WX Tv llrainard Vedle hostince na tové Jest zde vyíií škola a i ného nákladu na vzdělání avých

lézá ae prostorná til) taneční kde obecné Školy kde mládeží dostá dítek Přítomně iCletá jeho dce

razné zábavy se odbývají Na vá ae dobrého vzdělání Jelikož rt Utilie vzdělává ae v hudebním
bance jest kasírem mladý krajan mrazné dráhy zde projíždí jest ústavě ve Wayne Neb

p Yt Matoušek I'ao W P ° vsuy nojoe navaicvnmo na VoVrnhivánl budoucní a ohdržíto

DAHMA
Dotek vlastní rozsáhlý obchod Jedkcm ceboi čilý ruch neustále

ebožítn Železným a mimo to pro
n všech stranách panuje Jest mm~ mm --

mM

dává vetktré stroje hospodářské hojnost různých bohatě záso )EmieDsy
Každého řádně obslouží a za zboží peoýcn obchodů avaak jen něktc
vé ručí Uruhý hostinec vlastní ré sou v držení našich kra ano vyíúófiiiti

'Moliu brísuJUiA t)hu každým soud

npJnovÉJM ai'Znmy 100 ěcukýi-l- i ťiilíhtvcli ll)c 7 a lOnnlcových nkor
dň řcxkýíii válcřkovrfll reltonlfl pro ínorftíy a grfofořiy Ziírovcfl
ZHsilám MiTnnmy httUjvU IiixIcImiIii pro vhu-hn- biidislml nrtttirojn Jukoí
i tmunniiiv {TnUjtU kulil JMIo nozimiry í(!Mkýcli ')hujii nlrft pro ct
řpfviícko olký Jiikoí I

noiiijuiny kup Jol Ti duett u konilckýcli cM io
ti ochotnické upolky IMlu rnk Ncmtiny importovaných fmkýcU tfinoí-nfc- h

koiiHkft ouvertur u nminl Mdroilnlch řunkých plnnl pro cl liiulobní

kapely jakož i scieuumy £cbycb tuhitcfch tiaruiotilk a hudebních ndiilrojCl

p A Stránský statný to krajan Obchod zbožím Železným vlastní

Na čepu má vždy Čerstvý cžák éPP- - "viik a woulai Pan Ptidlcr cem dokáitatl In l)r (inmt tuno dplně
vyiorii t pnooucnico— tov nwMoUir-k- l

mt N Klrnbal Avo„ Chicago III"
i jiné pltivo jest dobré jakosti jt dejŠím sedlářem Pan Jan
Nad salonem nachází se spolková Stýskal dávný příznivec listu na- - Jedna lábov na jikou&ku zdarma

1-0-Mi'dibní ziívod a kulhkupectvdHifi Karel Crha m ttr řezn cktf Icho vlastni krásné i pohodlně Udejte vík pošlete itomjdfk plftto
U7IJ1ÍJvlastní pěkný i všemi ttroii opa "řízený hostinec Jest v tomto řc"ky

ED JEOLldKň aVS New Yorh NYtřený masný krám Vyrábí tél obchodě po mnoho roků a ví jik GItANT
ttílA :n neiláne molna ohalonlíti tvA nll 9

řemeslu avému již ve stsré vlastí zmvcc Veškeré zboží jeho jest """" '""

kdo tam se vyučil každý dovede é oejlepfil jakosti a každý rád zde

práci svou náležitě zastali Ač 10 "ivi Krejčovskou dílnu

Karel před čtyřmi asi roky přijel vlastní zde pan Fr Sochor kterýž
do této země nemaje téměř niče P'co že zhotoví vám oblek úplně
bo přece dnet pomohl ni tak že nový ale veškeré správky vykoná
hledí bezttaroitné budoucností vim k úplné tpokojenosti Čeiký
vstříc Jest dosud tvobodoý a hotel vlastní zde pí Františka

jak jen poněkud dostane času CMoupalíková známá dobře všem

samem jeunoivarny zívoi miaae' k"uuul " uuiiuvk- -

necký za stav manželský Jiný trl W a Musím říci Že Jsem byl
neméně bohatě zásobený obchod překvapen jaké vzorné otaluhy
zbožím smíšeným vlastní p W každému ae zde dottane Výtečně
V Rob Také zde koupíte různé připravených různých pokrmů jest
ttřižní zboží spodflí i vrchní prá- - předloženo v hojné míře každému

dlo za ceny mírné Cukr káva v každý čat Pokoje jsou čisté

a ostatní grocerie jest vždy čer kže 'ždý nalezne zde kýženého
atvá Oba tito obchodníci plsti klidu v době odpočinku Paní
za farmerské výrobky ty nejlepšl Otoupalíková příjemná starší již

ceny Pan Robert J Šabata za dáma jest poslední čaa vdovou a

if-- J

S%vťéf Zkušenost nikoli pokuty dokázána byla účinnost SEVEROVA K
ALSÁMU PRO PLÍCE Důvěřujte éku vyzkoušenému Scverův I?

V ífi QwVlw Iialsám pro pilce te vždycky osvědčil On vás jistě vyléčí M

v íifv Jstc-l- l sllžcnl kdílem iiiistiiciiíni bolavým Jí'

li 4W lirdlciti chorobami prsou a pili vcztnéto K

b 1 j]Ěk Severův Balsám pro plíce b
V Umu I'1 ''I li" m7ZZSSSSSSSSSSSSSSS'''! "í """ " 'iiUmnmimMMSSmKSmT' S5555SS3I %f

! vffK iik1iwmmi éM

8 li -Sř a dONálinoto vyléécnír Cena 25c a 50c Q
8 'm "- -- —--— — — V

Ifl Zinuyýi' "Sedm let jsem pokašlával VSechny léky jeli jnem užíval 6taly besc výk'd-- O
'l "—"""" a ku a již jcm jKbýval nadčje na uzdravení když jnera použil Hcvcrova líaídámu g%

8~ V ICvfA pro plíce Nyní uí riekašlu a cítím se lípc ncrZli kdy před tím" V
im~m-- mj Atidrew Chaloupka Kipling" Ohio O

městnán ett v Železářském ob- - vzdor velkým starostem apoje- -

chodu p Ably mimo to p Šabata ným 0 řízením hotelu za pomoci

pojišťuje u těch nejleplích apo- - vých sličných dcer a hodných
lečnosti a těší se neobmezeoé dů synů pficiňuje se aby nikdo tobě

nestěžoval že by nebyl vzorně
obsloužen Krajané kteří do

věře zdejších krajanů Pan ša
bata pečlivě vychovává avoji rodí
nu a dvě i jeho dětí jeví zvláštní David City za jakoukoli příčinou
nadání k hudbě a zpěvu Mistrem zavítají neměli by nikdy opome

kovářským jest zde Petr Šlosir °out u pí Otoupalíkové ae zasta

bývalý chvalně známý Umažan vit neboť lepšího pohodlí ani

kterýž pouze t málem přesídlil e vzornější obsluhy nenaleznou hned

na venkov i dnes jsa dobrým fe- - v J'ocm ioieiu jiný jtrej
čovský závod vlastní pan M Jmeslníkem má ušetřeno tolik Nechuť k jídlu--

jakoby v Omaze nikdy byl sobě House dávný jednatel a přítel
náš Pan Kouše jak jsem se

přesvědčil těší te ncobmezené
pfi těžké práci nenastřádal Pan
A C Coufal jest zdejším sedlá-

řem a má oa akladě vše co v po důvěře u všech a úcty požívá u

každého Pro tvé přímé a solidnídobném obchodě lze obdržeti
Pp Fr Sobotka a Em Dobrov- - jednání stalo se že po dvě lhůty

Uzdvihnete břemeno?

Zajisté ne jestliže jite atiženi nějakou
chorobou ledvin a následkem toho jste slabí
v zádech Varujte se nemoci Brightovy k

niž vedou i nepatrné choroby ledvin jater a

měchýře Orgány tyto sesiloí a povzbudí

Severův Siíitel
ledvin a jater

Cena 75c a $135

iký jsou mistři tesařští a poslouží zvolen byl do úřadu okresního

každému na požádáni Za ve klcrka Netřeba tedy ani podo- -

V době hodo neměl by se člověk odříci
všech dobrých jídel KJo chce býti vyléčen
z netáživoosti jakož i ze všech jiných nedu
ho zažívacích ústrojí nechť si zajistí dobré
zdraví k Četr už mu dopomůže

Severův
Životní Balsám

Cena 75 centů

škerou práci ručí Jan J Kolínek týkati Že i v obchodě tvém zdar

jest poštmistrem a Jos Khor vy oě pokračuje— Elegantně zaříze

konává veškeré práce studničkáN °? hostinec jaký málo kde lze

tké Jsou zde dva elevatory a v říti vlastní bratří Šrámkové

jedoom Jest zaměstnán pan Jos Oba jsou nanejvýše vlídní krajané
Kalina v druhém I r Maixner maji mnotiuy tak pilno že jen

t tělí mohou četné své příznivce
obsloužit lt výbornou jakost Tiché trpitelky— ~ Druhý den
veškerých nápojů ručí Jsou zde

Pan Vác Liška jest "section
bossem" na zdejší dráze Sezná-

mit jtem se též zde a p Janem
Liškou kterýž předplatil '4 7 "

vému synu p Aot Liškovi u llee
Zrní i!rtíťií iKilckt inuultrm trořlivřil ucíli

hďíuii 1 ťuď jM tfítlka aneb vdUc ni nr
snad ještě jiné dva hostince i
juíchl v jednom místo sklepníka
zastává k velké spokojenosti jak

hlaM trpítřlu{ aťkoli Irpf ohivmiiou buiratl
í irtiy iltuví vil liulfktlPále t p I r Marešem přízni v

cem Hitu našeho Jsi tak dalece vího laoiěitoavatcle tak i čet

ade jíl hotov r( iloučil jitm ae u ýc tvých pUttl chvalné pově

IHi irtMll nutí aneb m miití liojitii potravy
ibyíijní niJidnjo buleni hlavy Vfcibny lá

iiálťtiky lalťimii a nn vuvá ImU ii( lilový jukni
bul ItUvy v inik ty 1 návalu krve utUI

Sovorovy PráSky
mú bolestem hlavy a ucMtrullt

Ccua a$ cetUA

Sovoruv IteguhUor
žonskydí nemocí

iti požívající krajan pao Martin
Vauík Pau Vaošk jest milý

společník a jM skutečná radost v Cena tooklubu tikýtři upřitnuých přátel
$)ohýj Modeiul tařlicoý a vši

ve'er i nově nabyvšími upřímný
mi mými přátelí a spěchat ta
tmavé noci tu 'náditlt kaml v

malé chilli přikvípll nákladní
vlak o ktirlm o)HJtt jsem
abych liškám itam sa podíval
ťříltlfii ruým ciiti b)lo mť

steřko Davi 4 City Také Je

patuv) jsem ot b)l pioto tm to tm

ivi neJnoíilmi ttroji opatřený Ia5knbkil iiorattu ytlurinaVíotilicit řeiuky a uicoářik
vlsitnt itl p Punk MachŮrek
Na sklajš mi vit tm msta drůbti
U i uieniřtifch výrobka vtJyo flftw Na ualecf jk npjlipe Woffookelnoilí tloi Pieta tié obehoj Jhora podobných

H t M t Í jtit volnil tůiiáht a ruuaf st


