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ZELENÉ "TRADING STAMPS"
jest nyní tímístén

natřetí podlaze
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v rozespalo&ti přímo pod atrojNový výbřr francouzských ruč- -

Btrojvedoucít který vezl dva vozy

Mimo vyloženy!

Nový výbčr Silkolíns
li 6 dčlaných Novclly záclon

Žhavé atruiky juda plnou parou #1125a právo přikládaje) nemohl hnedNový výbřr Uoblott karnýroNový výbžr Swissft na záclony stro zastavit! ta! že lokomotiva
vanycu povlaku na poutci a pel hocha přejela a okamžitě usmrtila [fq

Kromfl toho jlo doatniioto nejlepíí Inhvovč Ivo iloaln-- J

tiolo tdi ilviijudfiohtioii Lodiiotij v y(j()i)ýclj "Tnul-- f
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duEkou U nim g hodící PiUoNový výlčr Madreiu na záclo

ny Konflikt fran(0Uiiko'VtnnuthktAH
Nové Dobinet aíťkované řerpy Mezi republikou francouzskou a

Nový výbír liSlčoýcb Swliift OlJcJncJle ttl politou neb twlcfoiirm 130(J nclto lOHňamerickou republikou Venezuelou
Nový výbčr Slorcs Jíonno

vypukl před nedávnem konflikt
ťemme záclon

Diplomatická dívky mezi občma

atáty byly přeruáeoy UczproNový výbřr irísli Point záclon íro stůlstřední vlit nou tohoto konfliktu
Nový výbřr bruselských síťko bylo že president veoeziielakd re- -

váných záclon publiky generál Cípriano Castro

na záclony

Nový výbír pěkných tkanin na

ííclouy

Nový výbír Imponovaných Not

tíogbam krajkových záclon

Nový výbír karnýrovaných
Hwiss ráclon

Nový výbřr Dattenberg krajko
výci záclon
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pivo v nižádném amyalu ale jest to jedno z nejlepSícb
občanskou válkou r 1800 Od
a A t il (a
10 aouy uyi siaie v koniuatu 1 a ti kteříž je jednou okusili otali do řádnými naSimi
evropskými mocnostmi které se

zákazníky& Co snaží přivésti ve Venezuele kuHioiiipfioii líAu Dodává ao v bednách a sice v lahvích kvarto
platnosti evé peněžní jiné zá

1vých neb paintových Objednejte a! u svého obci jí]
nika aneb telefonem —Tel Omaha Máai So Omaha 8jmy li 1901 bombardovalo iC

anglických a německých lodí tvrz
Roh 10 ii Hovvard ul ruerto Cabello vo venezuelském JETTER BREWING CO vaří 8 Mrvil Tf 60fD pl?o

přístave Ouayře Spojené Státy
severoamerické a Francie vysvo SOUTíl uMAIÍA NKI)I

hodily tehdy svým zakročenímkrů teprve se kupuje — Dobré
míltO DrO llfiliíe ifnt v mtiUlLi Castra z tohoto konfliktu a zpq

Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ íí
11 Dallas l'ro obuvníka jest místo v jblly' lc byl lcoto P0ř vyřÍ2ea
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i HOTEL PRAGUE ČESKÝ HOSTINEC

o mésta Prabyurtgory — v posledním mém do " ft '
Pímj stAla ae mílka v oodoliu B""ela je velkou ale málo obyDALLAS So Dak-- Ct red

lak čaito jest nebezpečno délali Místo Kopřiva bylo Uodlák Kde Jcnou zmU Cítl 'co 3 0110

pak bodlák ten a uu ua ou obyvatel Pravidelného vojoemíatoé žerty v Utni zvláEti
roste samé rflže tu jiou leda též k' mi00?? rnuža vcd° I00-- 'mládež naíe i! libuje dokazuje

na rohu 13 a Wíllíam ul Omaha

Čitá a pobodlně zařízené pokoje pro cestující Jukož lvýboriit ItsuH

strava a vxoraá obuluba Vlioatincl obdržíte výleěný BTOltzO V MíŽAtí

ncjlcpřií druhy vín a Ukdrb a DeJjomnejAÍ doutníky
Krkané zavítáto-l- i doOmnby návítívoii ubytujto o v hotelu 1'ruhsa

uíetílto nejonom peníz alo zbavíte so 1 vtullkých ninízí 8

Tel A18H O pHzoftkraJn6 žádá VIXCKNC J DOIIKOVKKf

ooo mužo milice
případ který ae udál pfed 14 dny nejaka ta "kopřiva" Kopřiva
blíže mčtttcka Carlocku kterýž

CLAKKSON Neb i února Míhviílcue — Otepro výatrahu podávám Jisty mla
dík chíubil ae že mu nikdo koné

— Ct redakcel Počasí máme nyní vřené ichválení od duchovenstva
velice pěkné takže není třeba ani Dra Petra lloboka učinilo jméno
unavit uoi vrcnnino kabátu

WuUÍ oíiÍ r A SvobodyHořké Ví110
Siuoce svítí ttáie a tu není divu
ži ae mnohému hlava rozpálí a
má v ní samé fantasie yvlitta Velp lieroard M Skulík D o um

nás v Colísx Co A jest mi velice D z Drighton Iowa ví o čem

píle když v nedávném dopisu

rnpraíono tuo preupiHn tonoio proitiuioiio inuare oiiporiiccna odo vsucii
lkařnkÝcb nutorlt v tiumoctch žaludku a vnitř noatí Toto výtcCnd l5flvá
vlno uzivfino II v pravých dívkách iiiíiJo hýtl uJ(váno co li'k pří ulatioBtl ža-

ludku nuchutl k lidi u nozitílvnontl a vAooli noilohnch nemocích

divné ze zde jcliě nechtějí stavět
Pan pisatel ze idlluje svoji osobní zkušenost jakDaiiooskou věž

Schuyler by měl rád most rřea oásleduie:

"Ur Peter Pahrney Chicago
řeku tvrdě Že ai ho Schuyler za
Slouží Nikdo Bia neví nrn'(

Předáváno Jcnt v plných kvartových lahvích Žádejte o toto víno Jež Jest 2
k dotání vu vSocli IcpMch českých liontlncícb

8 JUNO & CO M1LWAUKKB WIH„ Jodlní mftjllelové g
Ccilujídm Jednatelům Jot pan 47—

aCdL PJaCiir ilTia a iXi

257 FAUNÁM NT OMAHA NE II Telefon 4027

III Ctčný panel Kád bych vám

vyjádřil své upřímné díky zaMost ten stál tisíce a je nám
málo pláten lest to iako kdvž dobro jež vaSe Dra Petra llobo
někdo postaví mlvn na vrchu ko pro mne vykonalo Nejsem

více trápen oním nepříjemném
''1 nosí tam v kolt vodu Sou

gffraalawJim 2e stál Joooo Nechť pan bolením hlavy a migrénou čímž
aÍltá9)Bi)eiNá)h9HataíaaiabM

Mm - I

nevezme ponivadž by ae ae špať
nou potázal kdyby tak chtěl
uíiniti Nikolik mladlk6 uancilo
ae že koni mu odvedou A také

ie tak atalo Koné mu ikutcfnfi
žertem vzali a odvedli na íarmu
Petra Uodena kterýž o ni£cm
nem£l ani tuSenl Až teprvf když
příštího rána je naSel jich maj:tcl
jeSté nSkolika aoudruhy v jeho
jnaltali Ačkoliv je ujiiťoval že o

nííem neví nechtěli víííti a do-

konce chtěli ho na místfe lynčovat!
Druhého dne naSli Ilodeoa v jeho
atudni utopeného Scriíí z Kair
fax jakmile ae o tom dozvéJcl
zatkl jistého Isaaka Syíle jehož
měli v podezření že on llodena
do Bludné hodil Odvedli ho do
Fairíax povolali aii ao avédkfi

avlak poněvadž ae mu nemohlo
ničeho dokáži byl propuštěn
Smutný konec žertul

V městečku Carlocku se pilné
nyní staví vzdor tomu že je zima

Přítomně ataví ae tři velké obcho-

dy Taktéž i v městečku Gregory

jest Čilý stavební ruch a přes zimu

přibylo tam asi tucet nových bu

dov — Do rodiny Karla Kluly

přiletěl čáp a zanechal tam bucla

tou holčičky Gratulujemel—rao

pisatei spočítá co již stál když jsem trpči Také mo ji oaadníci
každým rokem vyžadoval opravu žádají mne bych v jejích jménu
neuor V2jycky voda a ledy ho kua vyslovil díky za velkou úlevu

Guba Florida

New Orleans
prospéch jehož se jim užíváním
valeho léku dostalo'

urvaly guce-l- i Schuyler míti
most mčio by si jej poitavit a vy-

držovat samo t J ončch pár ob- - Vá5 upřímný
Velp 13 M Skulík D D POchodníku a saloonfko Dejte naO

dnes 3ooo a nejste jisti zbudc-J- i Dra Petra Hoboko není tak
Illinois Gentralván druhého dne z toho nřro zvaným "patentním lékem"nýbrž

Každého farmáře jest povinností ipolehlivým rodinným lékem jenž
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byl po více než sto let v stálémby ae o to zasadil aby chce-- Ii

Schuyler most míti také ai jej
samo drželo pod svoii inrávou
Uude li třeba nspleu o tom no- -

užívání Lékárníci nemohou ho

obdrželi Prodává ae lidem přímo
skrze místní jednatele Každá
osada míla by míti zástupce pro
tento lék Dopille si o podmínky

zdÉji více Colísx Co mélo z

mostu toho vždy jen Ikodu Ať se
nikdo zeotá nČkterého človíka a plné podrobnosti Adresa je:]

Ur Peter Pahrney & Soňa Co

na-t- i8 So lloyne Ave Chica

go 111

mimo Schuyler je-- li mu most ku

prospčehu Každý řekne že onen
most ani nevidčl ale platit le
uaíl musí Nali okresní otcové
by nfli toto uvážili dříve než o
Žádonti o most u Schuyler budou
rokovali Vác Lodi

Dennfi dva vlaky z Omahy Zimní turistické lístky do'
zimních resort v jihu nyní na prodej

Mardi Gras v Now Orleansu
od 22 do 27 února 1900

laaHj i Omahy do New Orleans a rpčt dne 6 a ao rtuora
Přimčřcnfi levné jízdné do jiných míst na jihu Lístky
platné k zpáteční ceité a i dní ode dne prodeje

NÍKf JÍZDNfi DO HAVANA CU11A ťarnIL HPrlnce
Arthur'1 opoultl New Orleans každou středu ve 4500 odp
Parník MChalietlo" vyjíždí každou sobotu v t hod odp
l'iiti l u kvfiu3 Ilhutruvauuii "tttm o i'mU1 4 FlnlK j4kui I

jru fcitllki iuv(uuu "New tilc4ii autl tlm TomUt"

SA3IIU13L NOUTJI
IHstrlťt lNisHcnser Asont Oinnlui Xcb

f SpolBliiirá DDjištdQf na žífoIí

Alex WavřIČka v Dikinsn vymě
nil svůj saloon za obchod se smí

íeným zbožím Saloon ae mu til
nelíbil — Pan Matoušek a Nebra

sky vykoupil aJa dvé čtvrtě asi a

míle na tápad od (iregory za uěl

zaplatil 10600 Jet sajbté málo

tikových reservací aby tak v

krátkém čase poiemky stouply
Jako na Kosebitd Čecha nás ide
mnoho ntnl dotud ale douíámo

ia nás ade budačaiem více Dokud

bylo motno rda poiemky koupili
Uclao to nechtM tomu iidný toi
umět ale nyní kdyl muil pla
liti Ijooo ia Čt ví ť totii sa tfo

za skutečnou cenu
i

Louíh Iiorku9 Woodmoiiťe World
{esky právník s veřejný notáři
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