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bude výborným radním jenž za Georgt Cott za radního 10

wardy býval dříve cestujícím ob Chcomo rodinný
llopiibllkánský méíit&ltf

lístek siiňstupovsti bude zájmy prvé wardy
a vůbec celého města chod ním jednatelem a když jako

obchod !Msyor E A Démon cilý prodavač dodělal se úspěchuIV IV Mingham za radního a
stal se Členem firmy Martin Cottwardy pracoval pro povznesen Prodáváme jen nejlepší a nej

Omaby po více než 30 roků Ač čistší vína kořalky a Dálenkv Ví

Klerk S K Greenlesf

Komptroller W E Johnson
Nivladnl Joba l Drcen

Stavební inspektor J II Dutler

Hat Compaoy a od doby její sor
ganisováoí se zaměstnán byl vý
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byl úspěšní zaměstnán v plodino me že zkusíte-!- ! uoászsjistíme a
vém a komisionářském obchodu váš obchod Abyste zkusili naše

roDnim ODctiooem v čísle 1107
Harney ul kterýžto obchod bylRADNÍs nevyhýbal se nikdy příslušným
úspěšné veden zmíočnou firmouwarda E A Willisi

zboží nabízíme vám
8-lct- U hlsku
galon

povinnostem amerického občana
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což se pokládá za jednu z oněch

progressivních vymožeností ve imukor J Janda pr6rod!l Jim WolfII D Zimmao několika lety a může odkázat! vo
Ute Jan Kun í ft Itrtřó VrlhíPři každém nákupu Green Tradsvětí obchodním jež směřuje k] A Scott líče na svůj rekord jenž vykáže

11

11 že nikdy nezradil zájmy lidu- - ding btamps v plné kupní hodnotí
Zboží se dováží do všech část

odbvi avf inh&ta druh a ítvrt CtvrUk t
nilalol v a hodin víwr r polkovlmintnoatl
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zbudování větší Omaby čehož si
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11 jest muž bystré rozvahy zkušený
nuje objednivkám telefonem

Telefon Doug 1148
veškerou vědomost a schopnostJ C Dcdcrien a cvičený v hlídání chránění 0(lt?á av4pravldln aubfiaa kaldou druhou

Hladu v mllol vnr v 4 nltfioií 3(
JojKlh Bt auronti V IttlMinnU
llud JTlMnar WITHo 1M Nt díiitn a Old

Již se honosíucorge CottI
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11 povznášení zájmů a blahobytu lidu
F Crawíord

Frank Crawford za radního 11 Cacklcv
umu puaiaania k w uartoi

Nbor Iloloilara l (10 lil)Uros11
omažského Muž rozhodnýkterý
a vrozenou chápavostí vystihne

D A N Chaie
wardy byl po minulých 13 let čle odhvá aiiliflia katdou druhou Bdflll f fni(iPravé americké obíanstvl rnílo nem omažského sboru právníků akaždou důležitou otázku spornou

a dospěv k rozhodnutí jest hotovby oadchoouti každého obCana v době té zjednal si veliké vážno velkoobchodníci lihovinami
aby hlasoval pro muže čestné

pMindlia Marl Hnfun a Wlllm Mt
rwlMdk Anna Rrjfil JIMO )itu( u uiU--

iilmlatka Kar flljlř tajom yrantllka
%iik tHIi Mariím Mt„ ártnlnti Maria

mi Marlha Mi pokladníka Anna
ty'ir' Wl! Ht doaorkvrit Anna

st! poctivostí a bezúhonností ve
121 N KJtli St Onialiaduševní schopné a rozvážné tak svém povolání Dral vždy velkou

Naproti poštěabychom docílili Šetrné obchodní

chrániti peněženky poplatníků 1

zajistili jim lep$f výhody

John A Scott za radního 4

wardy bude dobrým radním ni
aledkem rozsáhlé své znalost

účast ve veřejných záležitostech
Maria lUjlora Áiim rtalmpa nlliradnliia
Marta Hm„i1I uL t! aprávy veřejných záležitostí a nej v tělocviku a vo všech oněch zá TflItlOH II II IfMivétší moíné osobní svobodyjakoi nk Ikolni víbor Joanfa Jln Joaf mik
paijl do yfkovborii Arm Kř)íl Marin
IiiOfrii KaUtflna Hanák Maria Doran ft-n- l

vhor Vinni čtirmák Marto JlavlICak a
i steioých privilejí v mezích záko

městských záležitostí Jeho celá

bavách jež tak milými jsou srdci

mladých Američanů Má obsá-

hlou znalost zákona pokud se

týče zvláštních daní na vroubení
český:: kovářna Kepublikánský lístek slibuje rraniinKa capnk

pokud jest možno pro muže tak Hbor llrěsda Koré Dobr t ň

osobnost označuje ho jako muže
na nějž se mohou lidé spolehnout!
Jeho srdce cítí soustraat s těmiucioiti dáti lidu správu takovou chodníků Žlábkování a pod

Den nedílní jest k prospScbu

OdhválváarihAiakaádou I nadáli v mlaml va
hod odp v Národní alnl PřMaadka Murla

PlUik drutnloa Maria Hn(řHliHlcr poklad- -

''i'9 ]r':'f '"V"H tajamnlca VIJC llař
min Poplatoii Ava32siuzoy a přispěni jciio v onom

oboru městských záležitostí našichmuže Odpočinek jehož lze do
již shledávají stezku Životní tvr
dou a drsnou Jest v pozemko
vém obchodě

Z Ji Lucas za radního 5 war

cíliti osvÉŽením pf i podílení ae na budou neocenitelné Tábor Mrrta čin 022 11 If i
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v č 1903 jižní 13 ulice v Omaze 7l?X'S ' iMJV P'""flkai Matjr valhovka
W Hit ktb Ht„ rnfaUiiNdMdka JoMifaHlliriady byl po několik minulých let v

wardy jest vnukem senátora Ingolf slulně prová Jéné prospívají
ukladnlca ifrantllka Puliik fcanol fká Mariavykonává dobře a lovnfi viocbnjr

práfío v obor kováhk spadajícígallse z Kansasu a příbuzný
uhelném obchodí a jest mužem

jenž Čiti přátel svých celé legie ITltyi marlllka Anna Katka vnitrní atrii
člověku tělesné i duševno a ne

staví se jim na odpor žádný kan
ditát na republikánském lístku

Alá dltrira rankov atrl Juanfa Žtltia vbor
Zvlářtní jioiiornott vfinujo so kování

koní Za plná uapokojoní 10 ruM UOtí
dřívějšího sekretáře poklsdny
Spoj Států Solomona P Chase

Dral po léta čilé účastenství ve iiBini! n anairin titiiiar apuniiaua as u

Maria páchota ápoí lákat dr L Svobodaveřejných ziležitostech a přinesePovídání o zavření holíren Zaměstnává se obchodem 8 stojí v
Tábor llobťmla I 204 & lt V lVzorný a 1Mb uHimfdo úřadovny městské rady mysl

odhvá ivá aoliAxa kalidou prvou nitdAII v
Hokolovná m Ho if Htr Valoudliá tM

lékáren doutníkářských masných
neb jiných obchodil v nedélí jest
pouzo demokratický prázdny žvast

čele Chase & Compaoy obchodní-

ků kořením Nabyl velké zkuše-

nosti jako organisátor ve zvele-

bování tohoto úspěšného podniku

dobře vypravenou schopnou po
chopení a ovládání záležitostí tý

kajících se našeho města pekařský obchod
Vlaatfll

žirkovakáinlatopMadkyná Ilarliora lllldtik
tlmnli! A n li u Clilolmriil mi'j7 Moiilh iu
Htr iiokiadninn Mrl# llrhánnk imi Mouth
la Htr„ kancllřka Maria Válko vhor malnťGeorgt L JJursi za radního 6

kterýžto úspěch označuje jej jako

ježto svobody lidu chráněný bu

dou všemožným způsobem v sou
hlasu s pokojem a dobrým pořád
kem

wardy byl asi po minulých 20 let Rud J Kirchnor
ku AnnaniAk franola Kra)tfak Anna Ra
tiilk uarlálkr riinnjr Adlmak Anno Hnlih
vnitřní atrir Joulu HUijakal vonkovul Hrál
A m Hnila Kulou f

zaměstoin v dílnách U ť dráhy
Podílel se vždy činní na záležito 1'odo Mokol Trri i 1KepublikáoStí čekanci odmítli v čís 1504 William ul

KrnUná iiřiní dobří když nořlvo obstech týkajících se práce a jest

muže vyznávajícího se bezúhon-

ností a vytrvalostí v předsevzetí
schopného udělati jako on uděli
radního jenž budo vždycky hor-

liví hájit! a' podporovat! takové

předlohy jež budou směřovat! k

rozkvětu města Omahy

a i na dále odmítati budou přijetí odbvá ivá achAia dvakrát inliiáná kaádou
lnadlll a I potidlll v m laici v alnl Matxovl
tJnliifiiil aiháiiaiilltil a liiAflált w limdobře obeznámen se všemi záleži

jakýchkoliv kampannícb příspěvků
Jednají lohfl u Klrcunort ZUoli jet
khy fantvá a chutné tiný chléb
rohlíky koblihy a rfuwf kolifro co 10

pfillntníauiioaal naděli v dubnu a clvrllatnltostmi jež se dotýkají malých po
lakomí noUou k "b tování" O

od výsadních neb jiných korpo-
rací Jsou pro dollarový plyn platníků našeho města pokud se

jffn krajana tMi
PIOU HVU J ttlllUlNJCJldobrou olužbu za přiméřené ceny týče danf Bydlel b rodinou svou

v 6 wardí po několik minulých

v innnu a arynu rrnnaaoa rranK avounk
tm Ho 10 at ttilatoprad JIM Plťba IWIO Mol
Ht tJ John (Jhlnborád im Ho Iířl)(lftnlkJot Kalrar UMA Ho II Ht pokladník V b

Kunci tmůo lí Htr rfVur aiajstku Auk
Anruán Almon Itokuaak Joa Mlniao prauo-r1nl- k

Unit lloudar ttp Joauř Jlnilra
nlfnlnlk Ant Valák vp nái M Votava

let a získal si pověst jako muž Česká lékárna a pošta
pro lid od všech výsadou obda-

řených korporací
A Ji Jlenson za mayora jest věrný svým zásadám a jehož slovo rnviaorni vjímr oi vaaaa a ti vououtt

dotorua Wra Valák

Zprávy Hpolkové

ťo(I Nokolkj Tyrš ě I
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cojMtiriWutJfiíC S Jayward za radního 7so podílel a byl činným v povzbu
zování a povznášení obchodu

Sdbfvá ivá acbAia ladnou mlaiínl a alnn
čtvrtou nadfill v alnl MntaovS Plnď

itidkrnt Anna j'11'ha MU Houtli Wh Htpnpraru
wardy vyšinul se vlastní vytrvalou roconta víocn
energií rázností a podnikavostí ze

odbývají svou pravidelnou měsíční
schůzi příští neděli dne 12 dub-
na v síni Metzoví Jelikož před-léh- á

jednání nanejvýš důležité

JékařĎnnanene a aeintcicycn poměrů v

našem místě po dvacet let jež řad dělnických na řiditele velko

mlatoprenaadka Krnllln Moravm talntnn ca
Atma Hvoitnk tm Ho Ittth Ht dííitrilca
Kmllla Oblaborld IftOU Wtlltatn Ht poklaď
nlca Anna Urodil Mil Wllllam Ht doior
kni Anna Valk rfhor tna]tku Krnnil
Ika Kanci Murv Oolnjl AIoInio Jindru Mat
nl vbor Maria Valák a Anna Hvafloa

JlHtS Mlvý
m?Kinv ipiic'

obchodu obuví ve velkoobchodním
distriktu tohoto města Jednou

jest žádoucno aby se sestry v
ní bulnám Thd

plném počtu do schůze této do uro priu II áj MArtiia ř 1 J W ť
1'rdíky protiJ tstavily Anna Svojtck

byl členem školní rady a služby
jež vykonal v zájmu dobré správy

odliv a vá pravldnlná acbAxa vády á nndflll
bolomtom h- -

v uiAwlci v NokoipvtiS prodaiidka Anna
KrniM Ml HoHth Ht mlatorada Ilarbora
llliilí IUIA Ml Mlli t(t - llimla Vmil

yy po JíJo
mají trvalý vliv na naše veřejné

Plnk 107 Ho Ifttli Ht fokl(Ínii: Joaifn Ja- -

Anna Piťha taj
předa

Tábor Sebranka ě 4771 MWA

záležitosti Jest mužem velké vý-

konné schopnosti a právě muž ač vodkynA M Iirátda vnlífnl atrál V Kolář
raarilffivril miráJ A Vnlatniartf trtlKna tví n lnlU iForal & Kunci

jediná česká
T-'- rl Pellkln Maria (Jh arvit J VavriAok'

ntjovv lauar ur iioiovtcnioor
to vyžaduje oběť 8 jeho strany
jenž spravovat! bude městské zá-

ležitosti dle obchodních zásad

odbývá svou pravidelnou schůzi
ve středu večer 18 dubna v So-

kolovně Sousedé jsou žádáni by
se v plném počtu dostaviliC J Anderson za radního 8

v číhIo 1205 Howard ul

obchoduje
řeznický a uzenářský

vlaatnl

F1 J Semin
Chas Smrkovský klerk

1'odp Sokol TyrS Un I

Drstří Sokolové) Dostavtež se

zde prožil Dude dobrým naším

mayorem — jsa mužem výborné-
ho charakteru'

S K Grtenleaf za mSstskébo

klerka nabyl obsáhlé zkušenosti
v onom úřadě Jest výtečným
mužem pro místo to Dřlve byl
konduktorem na pouličal drlze a

přátelé jeho včdf že jest "all

right"
IV Ernest fohnson za komp-troller- a

jest expertem v účet-

nictví pravý to muž aby držel
finanční záležitosti města y nále-

žitém pořádku a stav jejich ozna-

moval lidu v jehož soudnost a

poctivost věří b největŠÍ věrností

John P Jiretn za městského
návladnlho jest jedním z nejpro-slultjslc- h

právníka omažských s

obsáhlou zkušeností projednávání
připadá před soudem a porotci
mul mezi muži Jeho rekord jako
městského návladnlho jest zdro

jem pýchy straně republikánské
Může a bude vykonávat! povin-

nosti svého úřadu v zájmu lidu

wardy přinese si do úřadu toho
zkušenost již nabyl jako člen

legislatury kdež přispěl velice k

přijetí nynějšího našeho charteru
Dyl po několik let ve spojení a

drftbeM vejci míslcm telaty kftíoml a
t fiboo vSeml farmonkyml výrobky Za
vo platí nolvyá&f cony aponfze za zboží

všichni dnes ve středu 18 dubna v č 1331 William ul

Zaldftte k nSmu a přcivÉdfto lootoa

eaftlo obrntom po&ty Conníky vnflíi na
požildfinl zdarmn a to každý týden
Odporufionli Draditruot Uuiaha Naťl

Hank a United Htatoa Naťl Jinak ltttf
o 1 hod odpolední do spolkové
síně J V Ksšpara odkud se vyjde

monfté Jakoatl zboží ktord toM invitido
Anderson-Millar- d Co obchodem

kočáry a vozy Osobními svými
přednostmi rozšířil známost svou
v minulých letech po celém vůbec
městě a lidé všech tříd a povolání
shledají v něm pravého zástupce

společně na pohřeb br Vác No
váka Nepřítomní podléhají po
kutí dle stanov

výUiínó povCatl Má vždy hojnou
bu fontvtlto mana v Sub o druhu BUí!
Jon jodnou koupil a ziikaznlk atano au
ilillfm odbc"ratuium

Ubjuduávky možno též ídfilltl tulefo-no-

Hed 'UTl

Velký výbír krlndho náitínného
pMilrii Larev olejů a tkla mi na f
KklHddFr Svojtek Jos Nejepioský

svých zájmů při plnění jeho po pfeds účetník Frank Langpaulvinnosti KSb MASNY KRÁM
C rtdtrsen za radního 9 1MWNÍ TftíUY sa Jll stráni mtita vlaitnl krajan]

wardy jest vychován v Omaze a
li 17 Ho 18th St Omaha

Nepotřebují vait pokojů vypa-plrov- at

anobo vtif 1 A 111 noví ouf
vitf 1'akli ano naodkUdolte a la--

Uriilří Iíluiio1ovSstojí v čele a po několik posled
nich let řídil záležitost! J C Pe řeznický ::obcliodJohn JI JlutUr ta stavebního (tsh U44 jiUI tj kA

Nejvíti! aiioby maia vloho druhu
dujta práci tu Ianpauluvi jobol fdlouUnlťU v oboru lom ikuHenot Iderseo & Compaoy hotovitelů koinspektoři jest prsktickým staví

tělem starým vojínem jeul bojo čárů a podkován v člale a 108 utoook laUmV luoek a vdbte vloho co
a pocuvalua povím opiu tm vJSI

apobojtuKMt uruíujl tttikdt
Cumiog ul Mr Pedersea a otec V obor tento ipadával pro avou vlasť Jeho zkušenost

v tomto úřadě ta dobykdy Omaha
Ccgy levnijil nel kltkollvjlodt

stsvČla několik svých velkých
budov i nichl Žádni nespadla a

vlattnl

FltANK KUNOL
0 u lMerfo ul

Vidy jen Čerstvé sbolí Pocti

vi obsluha a dobrá váha— Use

oáliké výrobky specialita 13

IWZboli moldo tél objedoati
IcUíontm 2avotrjt tel 330a

jeho vyhověli vtdy plní požadav-
kům kladeným nejpřednějším ob-

čanům Ačkoliv Mr Pedersen
lamlstnival značný počet dělní
ků přec po zralé úvase snažil se

vidy mltl splle soulad nel svár v

Jos Yopftlknpravděpodobní nespadne doka
Ir 1 T IiiVlfil

český lekat a ranhojič

Úřadovna v Karbach tlocku číslo
nokoln ot-- — Tel nfiř

tuje nejlépe le ae vysol ve svém
ftKZNÍK A UZUNAft

na B a "Wllllam ulobchodních svých aálslitoitech
Cla lni hodíayi o tt tlu 1 a od 8 do I

Má tUtita ) alll'l vb lrtv)lest opravdu jedním 8 úipíioých

oboru
yV 4 HYiVr a a radního 1 war

dy jest skulený strojnlk jtdcn a

oejichopnijllch liskala v místě

tlen oigiaUíct dělnické mul s

rodinou dokonalý a spolehlivý

mulů našeho měita a srovná taký
Miaa vtkutiruktt Jkvi I f iínfik vf tk
ki Hn4krva Kaik a alku a kuia
a a)ilťuua vát t ritlruM vMJJm a M

Obydli jihotip roli ta a Cnlrul

Utaaba Nsu 18

mul jakého lid potřebuje v mlať 1'hMlplrtťto no im lkrok
pouzo íl roíia

žnou ia tlovtii a tuQiai ii jo '"iou
aaUtatvtoaeuj Tel A IMuské radi


