
jeho námaze podaří ae chlape

Zlí HOUTH OMAHY fJejliberálnojší nabídka kdykoliv učiněná
životu zachovat! když tu pojeď
nou v pondfclf doe 7 kvřtna zpo iwmn
zoroval lékař že itav malého trne um 11Pár mužskveh kalhot conv rnidánv li- T — w- -_i j4f:il5llIlM V Národlll Sílil lcl° °b'cí k nejhorlímu Kráť

1 iWviin lce 011 10 uchvácen byl hoSík také
Ctilo každé hIovo této nabídky

J " zánřfem mozkovým a kol 5 hodí
nké kalhoty dáme—" vc schůzi v uicry min lyune ny vypustil nevinnou duli ivou

povolila policejní a požární komi V dterý aa to převeleny byly po
te ncensc so Hostinským což jett zoslatky jeho do South Omahy
o o rneoo ntl jma léta Má se kdež vo středu odbýván byl za ve

váni

ZDARMA
Čtete tuto ohláíku

každé tlovo

však za to že během týdne počet Iiké účasti občaniiva pohřeb pí i

tento dostoupl obvykldavé výše nÉmž zvláltě tkliví působila bre

Cinfiiie zde na Slin rliUuuiUbm kteří
objcdiiAvojí iKitizc JKN )ňtoii ncjllbe-ráínJR- Í

a víjimcfnoii Iicl voblecíchjaká
kdy byla iicínína v trhu oblekovém

celou v robu vlnřnch látek ho-

toveních Kk'řnotl Witintoti Woolcn Co
V New IIiiKland Žídný jiný obchod vo
Hp Htltlech vyima nuSeho obchodu nemCi
le obdrZtti jediného yardu tďto ziianierilté
Iitky Hotovíme tyto obleky v na&f New
Yordkc' továru!? v nejnovf jSích módách
zrovna Jako liořrj&f obrázek ukazuje Oble-

ky tyto mají rozhodné cenu 114 -- a Jaoii
považovány za nejlepRÍ hodnotu na zemi

— Zmrzlínucukrovinkyovoce midnl účast spoludruho jeho re

Ikoly Zarmouceným rodičům

projevujeme upřímnou soustrast

AKiiSplgl9'v Národní Slnl
Ji června

vbo zaručené laKosii icvoe cen 1

vzorná obaluha u ) J Malýbo
24 a Q ul 39

— Hlavní poštovní úřadovna
zařídila odbočku v aa&í české Čtvrtí

fcice v lékárně Hortovč č 3012

Q ul Upozorfiujcme oa výhodu
tuto krajany oaie Odbočka tato

— lak jíme zaslechli hodlá
rev p V Mínibcrger prattit mlá Abychom pfíverill clo Irliu

naác 'tliihtní uiuinlt obledenectvím 1 vlézt pod pantocl k Mi!5"íláine ZDÍK
MK UaMfm olilckem úrvyfuuje vSccbny pcHtovnl záleží — Povolení k iflatku vyzveď

waiíledkcm dohodnuti továrnou fe hu-Bije-

cu jejich výrobu za rok VMX

miižemc prodatl odkiipuíkrim nnfclm ktefl
objednávají Vi)174h) i£toii tf 1 1 obleky fn

n k fuimi pár iM&O kul Ind zdtirnin
My rKknJeiiiit lip ITIřwendlete k oznámca
tito ílW-mlf- ltc jaké barvy oblek checto
mít! udejte vel kont-- a my zaSIcme oblek
jxj caprcau Můžete jej na nebe zku(ltl—
prozkoumatl jej pozornt5-v- y Jutc soud-
cem Pakli ván unokoif doplaťte cpre-níni- ti

jednateli zbytek a ponechejte al
oblek Pakli ac vám nebude líbit zaRlcle
jej zpřt na naío expenao — my zaSlcmc
zpít váS dolar— nemůžete ztratit centu

tostí tak jko ve mřeli V odmčnu nuli ai p Joieí čapek le al Kmílíí lhiiícli inu7KýcH haJliot
ceny iiU) Kalhoty tyto
zhotoveny jxoii % jemnýchza svou práci obdrží p Ilort J100 btčrbovou

I

řocn0' ~í'aní rrantíĚka 1'ivofiková Seviotíikiihiiiírii worť'lii
krejíovnky zhotovené a

řorinovntit4 Nclmdou
ván fctítí jediný cent Jnoii

— Jeden z ncjbrutálnčjSfch tito odjela min aobotu za lynem Val
kft spáchal rnínulé itředy dělník kem na íarmu u Kltfn Neb kte

DAKMA Vic co íádimc jent ahynte l objednali!Mat uibboni xamísfnaný v tábo- - roiiž nedávno zakoupila Hodlá jedf-- n % naSlch "nvláKtních Jarních obleků w ťiW"
kterZ mají cenu 114 00- - Kalhoty jež přidáme majíru kontraktora 1'etersena Gíb- - ss tam zdrzeli ai 14 dno Mezitím

Omaha Nobviiu f lV) kratka ixHky tneme varn batutva v cenčbons choval jíž dellí £11 nepřátel' opatruje hospodářství doma yn Í17W 1% 1995
ctví proti Gco Smithoví svému Jožka který o pustil Ié2 do dojení
řpoIudčlnlkovijež konečné vzrosť krávy a doitává v tom kapitálo!
10 v nenávist když bmith jednou

I prak si Každý den nadojí o oě TV

Uibbonsovi dal ve rvačce pár ne lik kvarta více 1 v den než ae paní
hodlá nadojít lil Projov soustrasti Ii'ívoflková vrátí

aspoll 4 bakety

Obstarávejte

svou

korespon-

denci

použitím

psacího

stroje

— Každý Čtvrtek grocerní vý-

prodej vte za kupní cenu tak
dlouho pokud zásoba stnJÍ Ne

ziporiHEtc místo: J J Malý 34
a Q ul 39

— SI Marie Dvořákova odjede
ai v polovici ícrvoa do Čech tán-Učo- 6

v záležitosti dčdíctví linul-0- 6

na návítevu svého rodíiič Že
brákova u Tábora a svých příbuz
ných v Sedlčanech Praze Vídní
a jinde Sle£n6 Dvořákové přeje

berných Oibbona vyčkal ruinu
lího úterka chvíle kdy Smíth
usnul a napadnuv tohoto ve apaní
přerážel mu těžkou železnou rou-

rou obé ruce na několika místech
a způsobiv mu jettě jiná tčžká
zranění vytáhnul ku konci jťiti
nůž % dvakráte bodoul jej do zad
naícž uprchnul Dyl vlak druhé
ho dne chycen a uvízni o Smith
nachází se v nemocnici va itavu
nejvýfi kritickém

— J J Malý veřejný notář
obstarává ipolehlivé pojíiičof pro-
ti ohni 24 a Q ul 39

— Jak Jse dozvídám zanechal

p' Jos Síokule vedoucí až dopo- -

Tímto vyslovujeme vřele

procítěnou naíi soustrast
milé naSÍ spolusestře

Anné Noviíkovó

nad úmrtím jejího draze mi-

lovaného prvorozeného dít

ka

Za řád KlíSka Krásnohor-

ská i 113 ZČDJ

Kstie Vocásck předa
Marie Jelínek taj

Ko Omaha Neb H Ví (Um l'AA t

iris Irastnou a vcstlou cestu

— Pamatujete se na Dcdrníks
a jeho chasu? Toťl A jak jsme
i nasmálil Vidíte a teď máte "UNDERWOOD"

Uspoří vám 25 procent vašeho času

ud hoetinfkou živnost ve spojení
se síní na 20 a Q ul Živnosti té

ježto prý v poslední době hrábí- - příležitost k jeltl lepřímu zaimá
ní když ae přijdete podívat!

Pntvii écskií "viržlnka" UNDERWOOD TYPEWRITER COČervna letos do Národní Sín5 na

Cotpígla kdež provádřtí bude

vost iládl6 nezná mezí a pan Sin
kule není z tech kteří by jím otro

— Smutné chvíle zalila počát-
kem tohoto mísíce vážená rodina
p Josefa Koutských kterýž se

vyrábí jedině
český doutníkář 1817 Farnntn Slrcct Umalili Neb Vi

hromadu darcbaCiny j
'

HptneFíirnUureCo
irfi Ti ti ir itii 11) 1 iliTiTimiiiiiiiii ni 11 mm nťn mFRLAITNER503-507--

soo s 9Atb vto
bratrem Václavem vlastní dáváme veikerý cibytek o 30 prosvým Mm Ceny provzprae zavcueny onenoa Darvamt cení levné i než v Umaže a to za

%% tkf 20 ni South Onialio

Manufacturcr ota Lástenným papírem na 34 a N hotové nebo na výhodné relátky
Theionly Old Country Vírginiaui rvoncem uurjoa ondrzei ar j rfesvedrte sel tí

W Kontskd teltyrafirknu I hledafele domovůimoke

farmy bratra avého losea iVA ~ dovolujeme sl upozornit vře
po

JAK fmíle od Kuakín Neb že stav jeho
niU P-c- e že přcstCbo

10-leté- synka Frantitka který vnl9mo oovnu naleho dřevař
Illinois Ceotral drázeiiŽAsi tóden vířn ehnrv! na Keno UřlCinehO OUCřlOUU na

zotavenou na íarmu svým otcem xhodní stranu 34 ulice mezi

zavežen a tamními lékaři oíeiřován
N 9 uL' do nilí v"tní budovy do

český lékař

mi Grand Union Tea Storc
& N Streeta

V SOUTU OMAHA NEb

bvl ae vážně zhoršil ZárovH bud!m moc každému lépe po

žádán byl dr I W Koutskí o ?Iouiít Íelkož cme míti vŽdj ti
Část naSeho zboží zde na skladeokamžitý příjezd Týž také bez Cl adní bodlnNavštivte nás S úctou Od do 12 Hod dop

i do 5 bod odn

míst v Minnesotě Severní Dakotí a kanadském severozápadu
Lístky na prodej každý úterek podobu letních mČsfco za jedno
jízdné více $200 za okružní cestu platné na 31 den ode dnfl

prodeje
Osobnfi provázený výlet pořádán bude z Omahy 15 kvétna

do Sentinel Butte Iiiilings Co Sev Dakota Vlaky vyjedou
z Omahy v 8 hodin ráno a v 8:30 hodin vcČcr

Od
Od 7 do tl hod ve& rCroaby-Kopietr-Ca- sey Co

tí Tel 614 Tel don v úřadovně a v obydlí 142

odkladnS vyhovil a hned po prvém
ohledání seznal že stav jeho jest
nnejvýi kritický neboť revraatís
mna kterýmž ubohý chlapec trpl
zachvátil již také srdce Přece
vSak dr Koutský nevzdal se na-

děje a již se i zdálo že ásilovné

— boží za ceny nejlevníjší Dr C liosowater 3 podrobnosti ptejte se v Č 1403 Farnam
tí

O ceny a bližší
ul nebo pište

mažetn kouptti u

''Josefa Řtérby ČESKÝ LÉKAft
jehož střížní obchod % t 3014 na
Q ulici óžasnř vzrosti k jenž

II SAMUEL NOliTII
Dlstríct Passcngcr Agent Omaha Neb

Úřadovna: "Bce Boíldlnř"

f doplňuje avé zásoby neustále

čerstvým zbožím které velmiOstró bolesti v prsou
Od II do 11 flopoL

"- '-

CUdnlhodlnjri Od % do b I
ni1n

V nudili od 10 do itfdopul
A4' il Mi řii 1 tmméfn m rmm- — —

í'enká poltaTel t éřadoTuě S04-- Tel v bjtu lili
UyHi— Culo Ull Jdirnl ulice Dr James VV Nováh

levně prodává Má též velký
výběr trvtnlivé modni obuvy pro
pány dámy a dítky Na sklal
má krásné obrazy jež vkusně a
levně rámuje Ncopomt&te že
nikde zboží t'i dobré levněji ne

koupíte Přijďte se o tom pře-

svědčit u—

óeský zubní lékař
ntioMoViohioiioVioiioiiotioiaoiaojaoia

násliíduk to nařituísiMií řH'ifťji((U v

M!Íej!4i£iij ziiiřt nitU tialuoinulíní
krvo KjužijimeU iifinlikuit k
ftutfuní jíOhližitýí h míiit

Dra Richtra

Anchor Paiu Expcllcr

0r (itblřiífiu i & J 31 Jíiviniit
ul NVvr Yoik praví „KMpiImI Jm iii

t Irft líit ltia Aih hor Tiiiii Kxllef
11

t ttewt-nitelitýi- li lem V l i
j iťli i jt

li) IlilUiillj Jn-- t '!íl'l t I V tlil A

ťhfipoe iia4u4iii aU'1

Heucliotlnr
snili ina kifitl
a vetktrá pilo
ul oliorolijr

Jiuu ryldfltel-n- y

AliuaoovkWlia

Hřesokar

nkjin TMui
aíefli

TUln (()[

ndi iliciliii
lifintU ťiiil byli
vyletni tímto
ťyllnním Jí
kun kl'ý pru

XtUtni tlaky hUdatelA tluuiatA ůa
liidt r 3tlthlfnu

Clíwto ll aby v8(j obydlí vylilíie V

h ojiít úhlodnfi obruťte nu Jimi nu g

W Malého !

802 Hlckory ul Osiiha

Jnl v oboru v yli jiovánf k Iiarveot §
lni t Uoti tWuliU4tt rullllruváiil o

("i!lh) ln driUba uáh)tki f
v4ouJ líUtnt poíirrnu

S ii to 1}

jttbu i Ittlitou - 1% vi Ut-fo- 6
iráťl u)l r'l Jitá vuliie Sf

jMhvln fMtporufeul dHvřlih S
J lio likatnfkd

'
8'lif

jpo Chicago Qreat Western dráze

Lístky na prodej 34 dubna 8 a

Md úřadovnu avou v pokoji tí 217 1

Kuriím li lllocku

ca n ul tmiUhmgh a Knrnmn

TKIKKON UougUi&o:?

Josofa Šlogrová

poxoílni :: Tsa"ba
ťydll 36—

v d 1354 jižní 14 ul Omaha

hvl

lín ď l'i íMiii tu tmliu

Ittva jt íi4 liMuttil

a V ť

Fd Mkt & Co

aa května ta velice anilené ceny
i okrulnl etu O úplné iofor f Jřiri ncjvyliliut VvinMiii4n(nii v ftíilil

1'iřii vidní Iloritiinll Luudu amt i ílUItVťhU
mace dopilte ii H JI Chuichill
[CJ A Mia ťaroam St Omaha

fouiii~iim iiiu nu tni
fiivlii n4tn Mrnlk ři A lUrinkJ i I iti Mt na Yffc j Ntb losi um i iiiiatu mi 1 itin
'klkím iifnthiftm víuoviiift ibv 9 m sioaoioetotcatotoaioitiiK0Btoiot

ivlilial poioruoii


