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COLORADO
OMAHA vyhlášeno leit co utift uzdravil JíDlin

podnebím a léílvýrol pmmoriy vyrAbřnd

Vkladní odbor

našich odkttpníků

Hpololillvýoli

HARMONIK
— Sotva jme poněkud jen po

zapomněli fod dojmem jiných
rozrušu icfch událostí na smutoě

t
proslaveného ničemu Fat Crowea

již opět celé měttio upozorněno
českého modelu kterých Jsem

Importoval velkou zásofcu 1 nyní
Je nabízím za velmi nízkou cenubylo na jeho vzácnou přítomnost

když min týdne nspsdnul týžPohodlí pro ty již chtójí aby nákoupó jo DfuVOdll obrovakéhn lakéhmi ter
9 9% i é m % m w m m t 1 — „ - I #

ř 1 7Í inllCft V tOmtO ODCnOUO OVIV UCtOVanV UCintO kochá Jorov a obchodní míitnou

vklad jakéhokoli obnosu lak so ván nojlópo ui' vyhrotí mMniki i ji0
hodí Povolujomo 4procontní úrok 1akož i íítmTAtó'
úrok z úroku každó tři mesleo na donní nřo- - ' dopisech které posiai aVé mi- -

llpnrc imiÁ Mri MiéI tut Lrí)j 1 rn 1 V 1 v I II-"-
- - -

č 4' Jlarinonlko: 19klapck 6 banflDytOK TaKtO VaSO poniZO prinaSOJl Vam ZISIC u zmíněného obchodníka bydlila a iiiimIoviMio vlea eoloradMkťeh hor
k#:h llrých bylin Jt ten Judlny1 %ir&x~4~ -- i i i 1- -1 i_ ni rowe udržoval poměr od

ttuzuy uuii iviuzuiu bl vyzvuuilOUU JílKOUKO- - llé doby kdy byl ještě ve věznici vyiscnv iok pro ZKludecnl choroby
iiznuiiy iniiolm lkitfl ktcH bo ňnt

míra U'4 paleň vytouú dlouhý
mcli a kovanými rohy dvoj n Pob-
ílé bronzové hlaiy na xlnkových
Plotnlčkácli obyčejná cena $1000
NuKc aníJiená cena $755

kamž mu zmíněná ženština zasíliv část jich anob všeohny každou dobu iirudpUuJI V krátko dobo mnoho kr-]n- ft

IiIhIioJdíí vínu tomuto dolnd

vylířeuí Cli valné tnAmý obclioifnlk
lala ua přilepšenou všelicos dob

č £1 21 klapek 8 banfl rám pravéNoní třeba abyste jo všechny vybrali vo uriíjun p J llalllk l WMtcrvIUflMliiDrého na zub Uěhcm času však
I stati ta rJiAH a ti I a 1 a al Lsnnl plftui bt po mnoho rokQ miiin vollkc

iiui)iU %o Inliidkcin taklÍo Karzboží Výkazy zasílají so poštou každý mó- - ženština zaslala mu adělení že lovHmká Divřdří obÍMílnflm víco'' l'o
cin VnlfuvMiU c-r- ru£t ~- - ux~j~J odjíždí V záchvatu Žárli voatí a (Iriibi) objíiilnftvcoi "Miintm váa ujUtltl

fo žliidiik mhj prucujo o mnoho Mpo
indiu o mnoho vf tAf chuť k Jídlu a Kar

oiv iiunuuitu ovu uu uuyuujuym pod uciohcm lihovin dobyl
loporuéull svým xaámVin'—

ruzove arevo oatatnitako popain
C 49 obyčejná cena 11200 Na&e

nížená cena f (í45
č £5 21 klapek 8 baíi pravé ocelo-
vé lilaay obyčejná cena $1500
NaXe anlzcná cena $1 146
Přejete-l- l i dobrou harmoniku tak

al jl objednejte hned dokud nejitou
rozebrány Jet nutno by ae polal
hotový obnoa a objednávkou Tyto
harmoniky Jaou zaručené 38k4

1A)VIH VITXK
ll5WttbtthAv Chloauo!!!

ZpŮSObem a dojte SÍ jO ÚČtOVati ZpŮSObom Frowodo Wamerova domu a jeit lrrM
berpochyby velikým itétlm U

Vzorek
bodnu o 10 luh vích set iilOO
saAlu xdnrma 1'líte n

neobvyklým Toto noní banka Mrs Mcadows nebyla zrovna do
U 8 MEDICÍNĚ 4 IMPOBTINQ C0„ma urowtt lvi jeilfi téhož večera

A V KOUMA ředitelzatčen a bude ae mu zodpovídat!
2819-2- 1 LarlmcrSt DENVER COLOna policejním soudě % nepořádné

ho chování
cm— Krátce po svém zvolení opu& Coliioiiip líelilcii stil mayor Jim Dalilman Omahu

hledaje oddechu po přestálém po
litickém boji a ustavičném tíles Willow Springs Pivovarném duševním napjttí Odjezdem!Itoh 18 21 Howurd ni
svým chtěl ae Dahlmaa vyhoouti dAvů
také záplavě všelikých úřadolovců

'XVlcplion: loii(4flfiN CI18 kttří hned druhého dne po zvolení ZELENÉ "TRADING STAMPS"te nan ae vlech stran sesypali
Očekává se že učiněna bude ye
vleeh podřízených úřadech nabcoého spisovatelo románu "Taj

oýfcfiatfekatd"— J'ředplatilMisB radnici radikální změna a našil

krajané kteří Dahlmanovi tolik klopravdu onino čtenáři o tom Ji i

tmě aaliuský ottendf — Známý ruský

7 f U 00 zelených Trud
irix HUmpi 1 každou hod-

nou

NTAKN k NTltirKH

(2 tucty pintových lahví)
-- cena

Za 1500 zelených Trad-ío- k

Htampa s každou bod
nou

HTiUS 4 NTItirEM

(2 tucty kvartových lahví)
—cena

A A

'lím

H
žurnalista Amfitěatrov žijící nyní vítězství dopomohli měli by prasiorit mici Ala ať už je to

jakkoli ' Krvavé Slunce" dovedlov 1'aříii napsal několik parodií covat! k tomu by dostalo le lim

oa ruské modlitby které byly oti oa ridnici důstojného zastoupení
téžiti ze sensaccmilovoého Čtenář
štva dokonale SS5Stěny v předním ruském listě dle slibu který jim předvolbou

"Hus" Redaktor tčhož listu byl byl učiněnZabití littonote Ze Stráže nad
zatčen a lavedeno ním přímé INežárkou bo sdčlujci U zdeilího — l'ro přítomnou dobu je pro- -

Kromě toho la doatanote ncjlcpM lahvové pivo doata-net- o

til dvojnásobnou hodnotu v zděných "Trad-in- g

Htniups'
Famatnito

vyšetřování Jednu z těchto mod poštovního úřadu zaměstnaný jako zatím nebezpečí stávky na poulič- - BQ

nich drahách zažehnáno Mezipřespolní lístonoi Ignác Čoudekliteb podáváme: Otče nál dobře

jest že jsi na nebesích kdyby'i řediteli i mezi unií zaměstnancůdne 17 dubna doručoval jisté
H07 Hamej Strcctí

Objednejte sl poštou neb telefonem Doutrlns 1800 noho 1G8Sbyl na zemi usadil by Tě Vuič
bylo docíleno smírného dohodnu

kamsi do dálky Nechť splní se tí: společnost sice unii uzoati ne
může jsouc vázána smlouvou

zené v nibramu peněžní psaní
Zena ta udržovala důvěrné styky
a kovářským pomocníkem Ser-gle- m

Oba m dorozuměli tajoě Že

listonoše zavraždí a oloupí noně- -

všemi zdejšími velkými podniky
učiněnou avšak nebude nikterak

Pro stál -vsdž se domnívali že Čoudek má uoíi v získávání nových Členů pře
u sebe ještě jiná peněžní psaní kážeti a mezi zaměstnanci rozdílů

Přepadlí jej na odchodu a žena číniti Všechny ostatní menší

udtřila'první válečkem na nudle požadavky byly povoleny Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
š ( al JK li I š st ~ nhlthf ni raiíntA nit Hrtnm Tnt 11 r'nuu jej ornraciis — vc pravé pfcstíie oorazce v

načež Scrgl nebohého ranami kla městských volbách zdá se jakoby Ject lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i
'

diva do hlavy dobil Oba dva byli vůdcové a předáci republikánské chutné Vyrobeno jest z nejlepfiího chmele vybrané-
ho ječmene a Čisté vody—neníť v něm ani jediné přísazatčtui Cetcictvem a odvedeni do

vazby k okresnímu soudu v Jindř
strany "Šli do sebe" Uznává ae

všeobecně že porážka ta zaviněna

byla výhradně jen nesvorností a
dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné

Hradci l'o zavražděném listonoši pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepčích

vůle Durnova a přijde nám krá

lovství jeho Úvěr v Evropě dej
nám dnes Fetru Nikolajeviči od-

važ oves a národ nechť zaplatí

dluhy naSe jen ne tak jako my

platíme věřitelům naiim Neuveď

nás v pokušení ale zbav nás Ka-lajev-

Vilka íasopttů — Zajímavá hi-

storka kolovala před Časem v ma-

ďarských časopisech Jistý časopis

již del£í dobu uveřejňoval kterýsi
krvák který byl pln nemožností a

lákal hlavně nekonečností hrdin

akých i neuvěřitelných skutků

hrdiny románů Kteréhosi dne

bylo čtenářstvo téhož listu pře

kvapeno náhlým skonem hrdinné
bo muže čímž ovšem i román

skončil Ale netrvalo dlouho a

druhý místní časopis přinesl v

čele svého listu následující zprá-

vu: "Není pravdou Že Iielsebubo

Fridolíni hrdina románu "Tajný
sDatek aneb: Ďábelský hejtman"
zahynul v kteréii jeskyni Tam

zbyla vdova so sedmi dětmi a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi

zákazníkyNový krvavý tin spáchán byl v
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto

nesjednoceností v řadách republi-

kánských Na co již ještě před
primářkami poukazovali jsme jako
na možnou porážku početně pře-

vládající strany v městě našem

noci na 20 dub 27lctá obchodní
ce se smíšeným zbožím líozál ie vých neb paintových Objednejte si u svého obeťud

nika aneb telefonem —Tel Omaha 154a So Omaha 8
Immergluecková matka tři dítek

byla totiž zavražděna dozorcem
stalo se skutkem Dnea není po-

chyby o tom že každý strannický JETTER BREflNfi C0„ vaří a laHrnjí TfboriiĎ síto
Jostíem Kosíkem Událost tato

klub který nominuje svůj vlastníbudj tlm větší áděs ježto 10 to již SOUTH OMHA NEH
sedmá vraída která BDácbána

lístek nechť pak se už takový
klub jmenuje Fontanelle Equalbyla v Moravské Ostravě v torno
Kights nebo jakkoliv jinak jest Lee-Glass-Andre- eson Hardware Comotýdnu Co se týče podrobností

známo je následující: Vrah Im

mcrglueckovó je dozorcem ve

straně jen na Škodu Snad trpká
tato lekce bude výstrahou repu-

blikánům při volbách příštíchskladišti severní dráhy Kossck

——prodával velkém—

Tlitfenó vyr&lené lakované plechové náčiní — Cínovaný plech
teleiný ploch a aovovó abotí Oitnt%tf drát hřebíky nožířaké
ttolí oicykly třtino' zrrané nábeja aiportovaaé zooií
A Haraej Umalia

Nebýti nemístné domýšlivosti ně
pouze zahnala ho redakce "Kání-h- o

Drápu'' o tím román který se

tčfií nevšední přízni našeho uvéJo

mělého čtenářstva byl násilně

zakončen Nepí naprosto prav-

dou že takto bídně zhynul ale je

pravdou nad slunce jarnější že

kolika jednotlivců ve Fontanelle
klubu kteří mysleli že dle jejich
komanda musí všichni republikáni
i mfllA laniti fiinCm rtrAlila1

ným podvodem a mlácením prázd- - M M kil-T- U WTVT MflTT Y TT íl V Tl
oé Slámy o nedělních zákonech a MaU T eUakVV slrf aWakTáiaUVafca als aUaUW sk atV

činil obchodnici jejíž manžel
zdržuje se již delší dobu v Ame
rice milostné návrhy nebyl však

vyslyšen Chtěl se za to pomstiti
a proto vnikl v noci do bytu

a utmrtil obchodní
cl třemi ranami % revolveru lJak
namířil zbraň proti sobě a zranil
se těles — ťo vrasích čttníka
Jinhuby a Kotaliq Hieiiové pilně
se pátrá ale dosud uepolařilo se

plijíti na stopu zločincům —
četul obyvatelé zdejší opatřili ae

revolvery

pivě nejala by se republikánská Pravidelná poštovní a paroplavební doprava
smm a M

absolutní většina ve městě z Jáaiumore ao Břemen
pMitto iuvuk 4oulrtM)uh Mutvalofc Wrtolch o4 im doiauo lna tutuctatli- uareioi pravniK vyikrtl 1 latotel ltrekUnltheln KoeUdlaaetrr 1'raakrurUlraAaeNburf ('hrMnlUNrfkai

"Kání Dráp" zapomněl spisovateli

"Tajného sfiatku'' platiti honorář

a tento pokračování jim odepřel

Vyzýváme odběratele "Káolho

Drápu''i aby přtdplttili i na ča

aopis nll "Krvavé Stuuco" které

bude přinášeli di tí pokračování

hrdinských skutků Hcliehubo

Fridolinibo Doufáme la (Jo
milé f lenáftlvo naše přeut při-

šed tvou ua lit nál v ftěmš nyní
Stálo ťuden ?

j finální práce oblí

11 kiijuiu % imminoro clo Jiremcii oa $4500 nahoru
kriminálního rejstříku kromě ně-

kolika jiných také soudní při zná Tyui priky tunjt kium JeJtiu iridu kJull ! jaku II ktjuumého virtuosa na housle Frank Víla Jitiivn4 'bU orJii té víieíii tiulvué iWb (tht
Vlčka od něhot Žádala manželka

jeho rotvod na lákladě opuštěni a
Jllll iyrí-- j VMKllyjt arilí il14

A SCHUMACMFKa jCO No 7 S (iay it lialtimort ua
II ClAUSKNIUS A CO o Deaboro br CUcaao 111

l(k li'lik 13c ii íífcl! jřitrUtl'l krty obrá t barví h lili 'tu
Vu% liikt A a í nU'i pil

nepodporování 1'řlpad byl vy
škrtnut pro nedostatek důkatů aattt j)lc aitupc stul


