
to

obyvatel svých a bude růsti dále spor o tom zda hostinské license
Tel Douglns 618 ku chloubě celého národa I

podléhají zdančaf Čili nic Až

Mým náhledem jest že toto doposud z licensf těchto daň se

přírodou výhodami tak štědře ob neplatila
aarenemiSlO zau uma JICI larovefl — Kontrakt n iMnrrován

ZDARMA
LÉK np MUŽB ZDARMA

Tento proitředok Wt tlabont muZA

ilahout ndiloilkcm yíilli kpvky
Náiloriiijlcí iflAAtní nabMku fln( tím-

to řteiiíf dm tohoto vydání Mozloárodní
Wohní ilitT v Detrolt Mlchlgin
Tato ioolbřnont zárubu la ta faUtl

důležitý zeměpisný bod Liaflnezajde pr0 novou obecnou Ikolu
iiucu ti jcuuuu icmeuesegiiii Qa vinton ul o kteréž jí 2 tak

Moderní obchod

střižním zbožím
snad jinDOhd už nepřijde dlouho se mluvilo byl koncCn

rrejusi totio snatna už z té v minulé schůzi Bkolní rady zadán
lásky k městu kterou ve mně architektu P W Clarkovi Do každému zdarma tonto avb] proslulý lák

pro muže Johoí tí lo aoalabvDO bylo ner-

vovou ilauoatf ocliabloml mílomocno- -

nuea prve spatření jeho vzbudilo téže dostavila se delegace vycho
jakož i k postuenfmu obyvate- l- vatelského odboru "Woman'i
stvu které si za přestálé útrapy klubu" provázená několika zdej

itl Dofním rypouAtCnln nodoitntkem
tily nof n( ztrátou ztrátou lauioosti 1

Životní lily
Touto tutiJnf ék poila 10 Váni laz

votkarch vílob dobře zabalen let
zasiunuje v crzku midu a rast-Uf- m

g0uJcl a podala radě petici
nejsme zívoia víemj loudcj jorjví podporová

A konečným mým přáním jest „ou kterouž doooručule ae Dři

jZťiHiuly vfMloiií obchodu jnou jriko
vžclý lýviily Talc túk i úniyni unpo- -

Jakékoliv poxnáuiky íortifi 1 úplným
oávodom jak a kdy ho užili
Tiafce mužů lunt dnoi icilabono na

níktcré i(ítl Mého Ula jakožto náalod- -
bych mohl opět zavítali mezi ten obmýšlené stavbě školy na Vinton

hí' ž Uíttl ?ytiti e do tÉcbt0 taképostaratl se o (kolu prolákyuojlVO oIiNluny lil lopHOMÍ Vhc míat a vyjasni zraky vícch obyva- - dbalé a v mravech nenaprav!
ky venerické nnmocl Tyto případy
mohou vftak bvtl rvlonv neboť lék

tilů teloé Školní rada vzala petici pro muJa Icit proatfodok který JliUS

rychle a dplnó vyléíl
Tímto máta rFlIožitoit noilatl al nrotu v úvahu tosud viak o ní ne

rozhodnuto tento lék dplnfl be7platnfi a ve Ymiii
vlHHtním pfípadfi přuivAdAíta ie o jeho
moci a íle ve Vaíuin vUatním lila
IMvnt tohoto můXeto nouJítl doma

Htrfiiiiičm --

Álýxí v&dy Hrdcónó íivíttt-iií—výHiu- ly

ii pritvii obchodu pro ony
Ji učinili jej tím čím Jon ti pro jo-Jlc- ih

přtitclc ii HOiiHcdy

I OMAHA — V poslední schůzi městské

rady podána byla ordinance jíž
navrhovalo se odvolání městské va Vaíom vlailním pokoji

Váa co máte uřlnltl lont dnnami nfímn— Ještě nikdy neměla a snad ho nařízení dle něhož saloov (Mezinárodni léčební datav) Interitato
Itemodv Co„ Um Luck Ilulldln Do
trolt iHlchivan taoto lék nro muža

za dloubou řadu let do nvněiSI museif biti o nůlnocl cavíránv--
1

- - - - — -t f
administraci nebude mít Omaha v Ordinance ta odkázána bude judo Vám taulán obratom noAtv dobřo

zaobalen ber lukýcukoliv vloh
Tento nrodtíodok loit dulnA zdarma &

seznamu uchazečů o jeden nej- - zvláštnímu výboru a bude bezpo
podřízenějších úřadů o íuokci chyby příště přijata—Dále jedno Znrticulo úplné vyléčení Vátí nemoci

Spolehlivé zboží za přiměřené ceny

Otevřeno každou sobotu večer

městského antoufika rasa— žada- - hlasně bylo usnešeno aby v odle- - iojiAio pouze intentate Komody Co„
010 íuck JJuildlnif Detroit Míchleie Donaci jeho Jročnl přesahu hlejšícb částech města zavedeno

je daleko půl milionu dollarů U bylo osvětlování elektrické na
nás je vlak všechno možné a teď místě starého způsobu svícení
ostatní města americká sežloutnou gasolínem kteréž se osvědčilo
závistí až zví na jak aristokrati- - úplně nedostatečným a náklad-ckéh- o

rasa Omaha se zmohla ntfm Tím znoaohem nahrtonn

Loun & Building
--íaaociation

přestěhuje se

dnem 1 června 190GlAltllifiAtl DaIíIah afin

I lllfllipill iiriiicii w tu do jich nových úřadoven na jího- -

vych rohu 16 a Dodge ul

Uchazečem o úřad ten jest A bude 350 gasoiinových blikátek
Miliard boháč první kajír nej- - 85 velkými obloukovými lampami
větší banky omažské U S Naťl elektrickými
Iiank O úřad ten "běží" z pou- - — Porotcové pro májový ter-héh- o

soucitu a lásky ke psům min íederálnl maloporoty započali
kteří base vtí známky svědčící svou práci ve středu min týdne
že dafi z nich zaplacena byla se Na seznamu shledáváme se s jed
nyní městem toulají a chyceni ním krajanem a sice s J01 Filli
byvše antouskem osudu smrtí pim váleným občanem z Clark

kdež vílchnl ataří I noví podílníci bu

Roh 1C a Ilowurd ul
dou ardcčiifi vítáni Holečnoat tato
platí 6 procent na vale ÚHpory a obuta-ráv- á

půjčky na domoviny tm míaíCut
11 a1 ně Kplátky

(ho M říatlíng-e-
r

tajemník
W imm předamožno co nejrychleji zachrániliK'0' tíeD P"ati se soo NebZ mésta zkázy

ťli Cti U'ltfr
nešťastným takovým pejsánčtyřikrát sto tisíc obyvatelstva kům o co nejlepŠÍ zacházení se

před zoufalstvím Krok který
učinila veřejná správa byl nuť strany zřízenců v rasovně jest

Nebrasské Humánní
iJokoníení

Před krátkou dobou byl majet
i moudrým Poměry ovšem Lli!í_! ochranu zvířat Wlow Springs Pivovarníkem pěkně zařízeného obchodu denně se vyjasfiují ale život zdejší lZédoiud i o rtiir fthn k a velikél Kolik

áhyúvšak asi chuďasů žebráků spina
v nejlepšíra rozkvětu slibujícího
dobrou budoucnost jemu i rodině mohlo říci že jest pohodlným a

šťastným Dosud není dovoleno jících k němu ruct o almužnu a

přispění mine každodenně tento ZELENÉ "TRADING STAMPS"
a nyní stojí na troskách svých
snah Vše ztraceno a dlouho

zajisté bude to trvati než bude

vařiti pokrmy v domovech 1 oba-

vy před novým vypuknutím požá
"šlechetný" psí přítel a dobrodi
nec bez povšimnutí v ulicíchru a lidé tyto stále upravují podvSe v pořádku

Pan Laiťoíka ochotně sdělil se
Za $100 zelených Trad
ln Htainps 1 každou bed-
nou

KTAUS k HTKirKM

mnou dosah své i jiných krajanů

%% 1500 zelených Trad-l- n

títampi 1 každou bed
nou

HTAUH STKim
(2 tucty kvartových lahví)
—cena

uvnicnztráty a později zasel se mnou s
Mám sám tu čest požívati taktop uswaiaem z watenora na (3 tucty pintových lahví)

l - cenaprimitivně upravované jídlo ne

pso- - míl kdyby směšnou opičí
lásku svou ku psům zaměnil v

povznášející a pravou lásku k

lidem k chudině jíž ve městě

našenyěru až dost

— Tajný odbor vládní služby

$tlí2S 225chci li každodenně jezditi přes
záliv do Oaklandu Za mé"ná
vštěvy u pana Lašťůíky byl jsem I

Kromě toho e dostanete ncJlcpSí lahvové pivo dosta-
nete též dvojnáaobnou hodnotu v zelených "Trad-ln- g

Stamps''
Pamaloiiepohoštěn obědem tímže způsobem objevil min týdne několik padě

upraveným a chutnal mně známe- - loýcb bankovek
nitě za což budiž dík domácí zhotovených z obyčejných papíro-pan- í

Při té příležitosti musím cn IdollarQ tím způsobem že

1407 Harnoy Htrccti

Objednejte sl poítoo neb telefonem Douglas 1300 nebo 1085se zmíniti o milém ořekvaoení h col straně slovo "One' a čí

které pocítil jsem nad tím žesly íice dovedně přelepeny jsou
ov javuj bciwu IVUiUU paus I 'fw'tui aannii
šťůfky správně mezí sebou česky 'ovy "Five" a Číslicí

hovořiti lile jaký to rozdílí Jeit0 Íe oprávněná domněnka že

Zde rodina jest osamocená od hlcených těchto bankovek je v

daleký kopec Odtud jsme měli
téměř úplný přehled spáleniště
Jaký to rozdíl mezi zjevem nyněj-
ším a wezi tím kterým měl jsem
příležitost kochati se před onou
strašnou pohromou Místo kou-

řících komína četných továren
vznášel ss bělavý dým z doutnají-
cích trosek místo hlomozu ob-

chodního a průmyslového města

bylo ticho jen chvílemi zvonkem
některého vzdálenějšího kostela
rušené Tam kde druhdy stávaly
nádherné příbytky stojí nyní sku-

piny plátěných stana Kde druh-

dy hemžily se zástupy spokoje-

ných blažených lidí stojí nyní
skupiny těchže lidí před potravní-
mi atanicemi s košíkem nebo ná-

dobou očekávajíce svůj díl Ano
v těchto řadách vedle chuďasa

zvyklého ústrku světa jemuž bída

byla údělem při zrození stojí i

lidé na jichž pokynutí před málo

dny snášeli sluhové nejvybraněji

styků s krajany odloučená a přece
oběhu více upozorBuje tajný

si mateřskou řeč udrželi bor že rozpoznání obou je velmi
kdežto v osadách českých nebo ""dné Padělané pětky mají na

bustě krajany obydlených lze sty- -
líci obriZ úrl rozpjstými křídly

šeti stále stesky že nelze mládež kdežto pravé 5 dollarové bankov
k řeči České přidrželi ky s nákresem orla nikdy nebyly
Jest zde též několik veřejných vydány

kuchyní v nichž dvakráte denně —lid Swanson teprve ao-let-

poskytuje se příležitost k najedeni ničema zatčený pro m mravný lm(r7 ve velkých matech ae atile horSí mzdy kleaajf hledáni práce ae
lidem bez domova útok Kdo ni&Ic a nehledí al cuouatřitl iťntnnu „Hui!jichž jest zde na M-leto- u Fannie Hirsch- - ifL„"i - I I

aosua veuxa sua ac velká cist manovou usvědčen byl ze svého
vw- - v íaa ten je avým a rodiny Skfiťfcem

Zaopatřte o v cm koupí farmy která vám poskytne nejea živobytí ale
hová i kapitálek na atará kolena a prodlouží váí život
Za liOO koupíte malou farmu va VirirlnilnovJínt

rac
Dyia uratiami zdarma odvezena zločinu a sudím Suttonem poslán
Velká Část místního obyvatel- - byl na 4 roky do kázoice při těžké

stva ztrátou ohromeného pozbý-
- P'áci

vá naděje na brzké vzbudování — Pozemek na 18 a Faroam

podnebím o 25 akrech a píkným malým domkem na níž niflžcte jutovalia ovoce aneb chovati drftUÍ Karmy ty naléaajf aa J taíle od Waverly
kráaného malého niítta na N & W dráie

V e VirKinll naléaá ae jil nékolik adáruS tkvétajících řeakých oaad Piíteměsta k bývalé důležitosti Zdá který jak minule jsme oznámili l o podmfuky a daiií jKidrobnoati
seto býti zcela přirozeným ježto dal podpůrný spolek Woodmeu yJTl máma je

lahůdky kdežto nyní bez jakých-
koli ohledů musí přijmouti veřej-

nou správou jim odměřený dli

Ano těžký osad stihl všechny a

bylo dlužno jim vypiti kalich utr-

pení A týž osad všem ttejný
vyrovnal hluboké mezery jež

druhdy oddělovaly jednotlivé třídy
od sebe Všeobecné neštěstí po-

stavilo jak jsem doslechl i boha
tou a věhlasnou rodinu Korbelů
do stejné řady s jinými Za ta-

kových okolností v nichž mšsito

nlhle te ocitlo nebylo ovšem

molno tomuto se vyhnout!
třeba životních prostředků jel
tak neočekávaně úplně soičeoy

byly vyvolily otisku jak by bylo

lidé jsouce zvyklí viděti neustále Circle do prodeje rozhodnuv se Urífi ú
před Očima město vzrůstající plné zároveB ZŮStati V Ůtkém Spojeni "'ch {ka olrfriela ' vív tátnt vidy první cenu Nabíaíme vánmienil
lesku a bohatství těžkým srd- - WOW byl koupen nově utvo ňd"
cem pohlížejí na zříceniny toho ou pozemkovou společnost' TNln a„U Hovíc k ei!n( hotoví otat„l„ plátky dlabání Po
VSehO a tlm tlké jsou zachváceni která na něm vystaví Velikou m0 "ky tyto vaumpuou o Ual 2nprtK:eut jakmile tnlboíka dráhy bude dokou
malomyslností Však to vle po- - děrní budovu v ceně lioooo nro C?"'" V tH nfV£fKyAlni ""y'" v Kauaau Michiganu
mine UkUhomí Ind awiul Hv Hakota a Teiaau Piitaavájaitmue Duae zatitjena vle- - oratovoy occhv a ptpi n iMhuvfr riiuit pitovuí tuámkuobecná činnost a pravdlpodobao — Nalí saloníci mail tu neilenll tje U l vyméuitl farmy chkK'k4 ujtky aneb toa farmy

jst ie San Francisco brsv Bi 121 ubř?t M " -- br4 a tmiw4 uíhfky iLuiíu váH
ie9° oaaeji na sase budev val m utbim v jkchkoa sátctitoteíh

vstane 1 oyoijllch rumů a popele uvrhnuto nové břemeno Na ywhiá pWv4 j!uául
jel vyiauujt

'°ré°4 teDhaul r°!oí P'f'ki Urowo sapočat Ccská EralfriÍQÍ Pozemková 1 Pracovaí Kmcdiř
opci irastnfcb byl mm lýdea úterý právoltký a4 Biu IsUsi Avi Clkaro III


