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padá více než 10 procent úhrnem

a nikdy v žádném případě více

než jednu třetinu splaceného ka-

pitálu závodu jemuž má hýli
V náhradu za peníze

poskytnuté společností mají jiné

S íi ® OMAHA # 0
ifiJll'lPl!'i51PlJlíIIl'll'll'll'ÍPiIIPiI závody vydali pmílcKované ak

Za příčinou mého odjezdu do drcen May Win kdež za-

ujmu řízení parní pily firmy Dobrý luiuber ! jaem nucen

lile svůj obchod za mírných podinlnclc vyprodali Za posicii-n- í

mk po uliražcní veškerého vydání obnášel islý můj vý-

těžek )2r00(Mt Každý dobrý pracovník může Hiiaduo podob-

ného úspěchu se dodělali Můj obchod pozůstává druhé

ruky stavebního dříví dříví na topení ze J dobrých koní II

expresních vozů dvou koňských postrojů a vůbee všeho co

k podobnému obchodu náleží Hlaste se u

KM II DOMKY II a William ul Ouuilia

cie a zavázat i se tyto vzít i na-

zpět na konci aneb koncem pěti
let v plná hodnotě s připadají
cími na ně dividendami Korpo-

race má míli přivítej prodali své
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akcie v jiných závodech v každé

době ne za méně než plnou hod-

notu tak aby vždy byly peníze
v pokladně J V Kašpara Metzovu sin a restaurant
— Velká přízni našich krajanů

1243-4- 7 Jlínl 13 ulice Ortihi Tel Douflii 1417těší se zajisté dovedný náš obuvník
Výhoriiíi ffnUd suihyiií a řlslé postelu veKkeré liliovbiy rvnl tílly

železná nádobí vydáno bylo v ro-

ku VM MULM kdežto loni utá-l- o

pouze třlld Na poěálku roku
nalězalí mo v nemocnicí 172 cho-

vanci a 481 přijato jich bylo há-

bem roku 'A těchto bylo pro-

puštěno a H2 zemřelí lak h na
konci roku dne !I0 června zbylo

jich v ňstavu 17B Ku zprávě
této slufiií jeslé podol knoutí Že

ehvalné známý l)r Jjoiií Hwobo-d- a

jest okresním Jěkařem a pí
li Mískovská správkyní kuchy-
ně

— Ve sehfizí městská rady od-

bývaní předminulá úterý vcěcr

podal radní Hhcblon resolucí aby
mí nedbalo nárokfi Andrew Itose-water- a

a aby byl zvolen jiný
městský inženýr Proti všemu
nadání tatíka Hheldona a jeho

pobratimu resoluec ta byla pora-

žena V těže sebňzí bylo jmeno

jicitr cenu jcriAsiiMiiijn ii
JAN JANOTA

v ěisle 1111 jížni i:i til šidili HrHT Kití-lwe- ts Weit lloiiijuel Hllvovlcc f200
Hwry horká 2M "
l!ullr iwIU IIOíIm 1 1X1 o

kdež vykonává vélomíté a levně roiinluoi Ku in Ai icriitoni iimi ui
všecky Aprávky obuvi Málo-liobu-

KinliiNit 11 200 " i

o
Culif víno sliolki neli kyseM 100
HvnlioituVM ?iilnil Iiolká vliu 200rozedriinou učiníte dobře když ji l"'eitsá tioísá 2SO "
KoHnovo hofki vlno 7A Intt
Trlntrovo hořkí vlno 7S "

Kinu 0l 1200 (to 150
Jloiii linii 200 "

zanesete p iJanolovi kterýž oboru

Mvéntu jak náleží rozumí Hpráv- -

Miiii H tm sklaitil I Jiná niisrtovMtiiJ llliovlny OlJcilii4vky k venkovř
48ky vykonává levně a rychle V

vyřizuji i přesm! a rychtu
přízeň krajanů ae poroučí JAN
I A NOTA 02- -4

NiJoblílaifičJSÍ ntMhiko ÍWlift l Onmli I Ti'tikot Jest— Krajané naší jak i města tak
ze všech částí venkovu Zajisté nu- -

KČÍslriějWiť) se jíž přesvědčili Že

nikdy lepší nebyli obslouženi u

vání Tom hce-f- t za městského ža-ob-

opětně zamítnuto Inženýr
Ifosewater dojiisem sdělil jnéstské

Elegantní zařízený HOSTINEC
kOrl Tlsiiiil

Joo- - nTcvcilr éiM lž 15 u Howanl ul

p-tt)- f KrtiKftv "Csblnot" lUlo nu ččTiiii
jko{ I nujlopM illv Uh?f-v- t

Jnm nkiHilA um iiouzfl t ladlepll vlna Jemná llkry vyborud doutuí- -

nikde lepší zboží za tak nízké ceny

nekoupili jako ve střížním a módradě že fondy na opravu dlažby

Cliutný zitkunek vMy no rucaky
jsou již skoro vyěerpány a žádal
zvláštní sdífizí v níž by uva JOH N0VAK'i- i- O bujnou lili stol! krnft ILU

lováno bylo í povob-n- í #1000

ním obchodě jí ALOISIE ZELE-

NÉ Čís Jljll Wíllíam ul Zvláště

ale nyní měli by krajané sobě po-

spíšit h nakupováním neboř pí

Zelená hodlá trvale uchýlili ho na

odpočinek a za litu příčinou čj

zboží prodává až za čtvrtinu
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Ncjitíftí i nejlcptí ndito pro schůzku jcwt

HKSTAUHANT A

HOSTINKOED MAUEEEAiravé Jeho hodnoty Výprodej jest
nyní v plném proudu a proto zvlá

ště krajané z venkovu neměli by
nechat Hobě tuto příležitost ijítl

v ti ÍIIOU Furnum ul
1'rNvA Importovund piva nučiipu iIxnAUA i Mčtniikího
v 1'lznl v Cuctiitrh Jiotrnu Miinlah JtHVirlu iQé Dto
ti vřlonrtinó Fmiit rooAliloii roputscl
Kttvirmt pro dámy nlóil iu nt ilrulel piallnze 40lř

PRODÁ 8£ volné ruky krla-íi- í'

zařízený jiekařííký závod v

Onnize a výhodných podmínek
IíIížkí poilrobnoKti mleli ochotni
diiinUtrace 'Tokroku Zajmdu"

Urna lia Neb 1—4

ZDARMA I — ZDARMA!

íiiiifío pfivodní vc vodových bar-

vách nebo NxlO umělecky provede
ný zvctiíený obra zdarma kaž

dým tiiíí"in nových fotografií
IIEYN th 8 pliotoíímplinr

15-1- Ho t Kt
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— "Orlové" z Onahy Honili

Omahy a J"ennon podniknou v

konvenci jež odbývina hnile v

Mihvankee v týdnu poéínajíeín
12 zoufalý boj aby pří-A- lí

konvence zdárné prospívající-b- o

Hpolku lobo odbývána byla v

Omaze Výboru "OrJfi" k tomu

i'i('ci zvolenému xlíbcna byla ve

fclfedu vňcmožná pomoc zdejním
obeboduím klubem fint uadéje

jeho na zinkání konvence valné
vzroHtla Omažítí "Orloví" jitou

prý připraveni uéínití upolu bra-

třím vým v Mílwaukeu wlíb Že

bude v Omaze nebráno 50000

na krytí výloh h konvencí xpoje-iiýc- b

mi že na 40000 lidí

húciiMtní nit konvenci a žu pří
nechají v niéaté iHzOO-00- 0

— tfilejí policii! byla uvido-nien- a

že ne v Omaze potlouká ně-

kolik vykutálených durchu kte-

říž drze zneužívají diivéry omaž

hkých hoHjiodynf-- TaAkáří tí

nosí weboii láhev maličkými čer-v- y

a potloukajíce ne od domu k

íloniu žádají hospodyňky aby

jim ukázaly peří neb pera Když
w tak utaňe vloží obratná nija-
kého toho červíka do peří a pak

jím to tiž dlouho nevezme aby
důvěrnou hospodyňku převžd6í-í- l

že jfHt třeba peří vyiíntilí
jím peří uvěří avšak na

vrácení jeho ieká marné- - Poli-

cie tudíž varuje hospodyňky ahy

nesvfřovaly peří nikomu kdo hc

íiemňže vykázat! pověřující listi-

nou
— (ícorge Weygold jenž byl

minulý týden nalezen ve svťí svět-

nici na Hickory ul pod lavicí na

smrt vyhladovělý nebude así po-

slán do blázince nýbrž uchýlí se

nejspíše do átitlny na Wírt vil

Komise shledala že jest časem du-

ševně zdráv ule že podléhá chvil-

kovým záchvatům kdy ryní od-

povědným Peníze jeho v obnosu

!}iíi(KH) byly uloženy a okresní

soud požádán aby mu ustanovil

poruěníka Weygold jest prý za-

přísáhlým nepřítelem žen a po-ku- d

vlastnil ilftui nedovolil žádní
žení) v něm bydleli
— Ze zprávy o vydání v okres-

ní nemocnici za minulý rok kte-ro- u

okresní radě předložil v mi-

nulých dnech 1' J Traíímť před-

sedu výboru na okresní nemocni

— Nic vád tak neowvěží jako
sklenka řízného Metzova ležáku

Zkusto to a zastavte no v hoHtíneí

p KAULA BKMKHÁDA na mhu
13 a Dorcau ul Tam dostane o

vám vždy vzorné obsluhy Chut

ný zákusek na požádání M4 též

velká zátíoby těch nejlepších vín

kořalek fl importovaných likérů

ťimalujtc lo nikde nekoupíte levníji tik dobré zboil

jako u krajanů

J MAREŠ THjjAl OO
1001 Ho iUh StM Oniahii Neb

Velké záioby lích orjlcplfch importovaných druhů kávy

Čaje cikorio a viebo kořeni Vctkeré tboií jeit vMy dtritvé
a zaručené Na každý icbi menií nákup doilaocto prtmiový
kupon který vám zaruCI pikný pfedmtt zdarma 50013

O hojnou pfízefl krajanů žádají Alartf a Žaloudek

a výtečných doutníků TelsKed

7536 481Í

— Klcfíantně zařfzmý a bohatá

zásobený obchod doulmkářský
vlastní pan Václav Dusatko v c

ieb ífi(0(0 tak aby všechny
ulice mohly býlí u vedu-

ty lo dobrětio stavu kroměj

jež třeba novou dlažbou

ipalřití O záležitosti tě radili e

e středu ráno městská rada in-- i

tiýr a komptroller po ifd dru-t- é

hodiny avšak nepodařilo ne

lim vysfáriití prami-- z něhož by

íotřebný obnos mohli vzítí Ko-lecn-
ě

věc ta odkázána byla
kom-drollero-

a městskěmu návlad-dm- u

Komptroller iobeck jest
oho tiáhledu že by příští legísla-ur- a

měla zvýSití fond na opravu
tlie ze $27000 na 100íK)

— Ve Mřcdu pozdě vcěer tito-m- l

v jezeře Manawa T Milion

vVeírích z ě !M0 ev 22 ulice

(Veírích krátce po 7 hod najal
ií v Kursaald lodku a odplul v

tí v koupaeím oděvu V íhíJO

eéer spozorována byla prázilná
oďka tia Nřfverní straně jezera
VI rt vola mladěho muže vylovena

tyla teprve ve ětvrtek v G45 rá-t- o

así 400 yanlft severně od Kur-laal- u

Má se za to že Wciríeh
itížen byl pří koupáií křeěemí
AVirich zaměstnán byl po minu-- á

dvě lěta jako klerk v lěkár-láel- t

Shennan & McíJonnellově a

Vytonově a teprvn minulou Mře-

lo vzdal se místa v lěkárně po-leíln- ě

jmenovaná Myl jediným

íynem manželu (! II Weirich-tvýc- h

a tělesně pozůstatky byly

lopraveny k pohřbení do Mun-o- e

Wís

('ommcrcial Klub

stanovil rěenný výbor
'il úéeletil sortíaiiisování akciově

ipolecnosli jejíž úkolem bude

nově průmyslově pod-tik- y

k usazováni n v Omaze Vý

ior sestávající z I W (Jarpeu- -

1202 jižní Ul ul Na skladě ma

velký výběr pěkných dýmek šji- -

čk importovaných tabatčrck

jakož i velké zásoby tabáku kuř- -

lavého šňupaW-h- a žvýkacího

Doutníky jeho jsou k dostání v

Kdykoliv noUvlniJuto ko Mrk
kHm snvb k vyj(Mci) olJcdncJte a

je v ncJvtlM jiňjíoviifi kont a povotA

Falaco Stablen
1 ji ciiKUiit rov nisj

roh 17 a Davonport u)
KoMry Jmou vytdtrAny 11 prot

tu7Di v nlib poilulkooutl t dulAl t)
tt)U l''jvozy '! l objťdiiftll tůi
iufoBickr f%v n

každé solidní místností tf
— Franci a Vávra jsou saloníeí

'A number ono" proto také vždy

veliký je shon kdo na řízném

Kchlitzovu moku ní rád pochutná
len jen do hospody "ti Nňiipce

zavítá a kdo rád štol' má trochu
Lee-Glass-Andre- esen Hardware Gemosilnější ten "u ňňtipce" vždy na-jd- e

to itejlepsí a doutníky jaké
kouří Maiiomed v ráji Franci a

--—yrodáji f lkm——

Tlafonl! vyrážené a takovnud plnchivé ntólnl — Cinofinjf pliicli
lcleny ploch a novové abo' - Oilo'M drát hfcblky imlffkVávra také tam mají a pakli něco
SDOZi uicyxy iimmii soriinc usmjf fiporioTiio sooki 1 1

tlth A'llitruy Omaha Nrli
přijde tobě k chuti tu nalezneš

litin lecos dobrého k zakousnutí a

ke všemu je tam stále vtip a

smích že by to byl pro každého tTIIll5M lllllai)Vxvrný a lUb xaHucujr
hřích kdo by v Omaze při navsle- -

ei vysvítá že běžně vydání v

pekařs ý obchodNí kovářvě avé nenavštívil kumpány tak

veselé na rohu 11 a Williaiu ul tf

NejslarŠlm a proto také nej- -

ústavu zmenšenu bylo o více ii7
10íM0 Veskerě vydání nemoc

niee za rok kuněieí !IO ěervneiu

iera 1 II Itauma Z T 1md-iay- e

(í M Wilhelma a Willinm

laydena podal V poslední sehiV

d výkonného výboru zprávu v

vlastni
oblíbeuějším hostincem v české

Itud J Kirclinorobnášelo Wi07:i proti
7H(! roku předešh-h- aé prň

liž prohlubuje Ze jest rozhodně
Praze jst bez odporu hostince ří-

zený po létu krajany pp Sloupem

a Krumlem na mhu 11 a Williuiniroti jakémukoliv planu majícíměrný poěet chovanců byl
'
týí

Jest to fiťjmciiŠl iěnA vydání od nu a účel posks tiiouti peníze

tuch majetek jako bonusy na z!

ul Přij Ite do útulného hostinci

toho kdykoliv hy najdete tam

Četnou upob-čnos- t a za nálevnou

v Cíl 1504 William ul

Km] um! iiflnl ilutifu kdyl pfto
ii u Klnliiiurs illioíl lc

áMv ferslvá c hutnil Zit ní ihléli
rehllky kutililiy rftiná kuWa i

yřo ikiiti ih'1iii k "tiliumlBt " t

itlin krsjsiid Md4
MMf KUU J K1IU1INKH

1 {'! kdy obtiiUtlo něeo málo přes

iři(í(MM Hviak tehdy poěet cho ikání nových podniků pro město

v í Ivo] jiirl i) uIícq v Onuir
) ini44 itol lovnt v ItM lisv
pt4io irolmr kulřikjř piU)tcl
nUlinl iiokurtte ( ki4ui

eitl 1% plnd uipokojvut tvíuft aiit

Omanu Mále jest výbor toho usutlvavé tváře starých známýchvanců hs nuusi iiinyeh po
lihledil e bV se neměl povhu Pí Adama a Prokopa Kdo v ho

sttuei jich iřastavil se jednou ten
bik vysvítá h' bvly stiuo-- t na

liihosiodáťiMMl správu okresní

nemocnic ttanejvíS oprávněné

uvalí olov tovární yávod je
hol výrobky neduly by se snad přijde podruhé lase neboť nikde

AWilka Or Goo F Simáneklei ruprodnti V loUteth jiehi se mu nedoslánu lepšího stulil

ani ochotněji! obsluhy Pří ho]jest OmntlK inUobouicim středí
nlieot 1'IAim iii oht Itudoího klu učtu odbytu lientiVv být i jinak ftlíXNÍK A UXKNAft

než íe na ČepU jett stale eitvý

Tak v roku IfMU obnáMl uěet m

jíroccril ! 25 kileto loni b

luUel poie l? J0'J í i liiíio

vylAno bvlo v roku 1WI ♦-
-'

M bud poie t h''-'-'- " K' b ky

řrtpLíertm bh V rokil t ' I 41

MCMij luoi puk police fMH- V

roku Í'Ml oloiáil uAt t% kořal

iu) lnut S krtpilAltlM IIIKHI li(lý M UÚV lrik a CO se Ijču U

Kťrú H ibotthíkŮ til df"trtlhte tu1 h se kopoitiv llkele V

V tU llfel I J ul OOI4

rlj4MMtiiiJ
0kJl t i teKkfkmlt IMftf Nil u

na t5 a "WiUlam ul
4H si tlrukú k l I tvfc i U

kl utff S Kriyt M SkM k tilttku
kji t klskll}4 ( M

%hol dtl iuHU il ) tJ
KkUiUKMW fVl i liti

lený-- piniiíih H'pí"-lnij{- i

ncjlepsi iboži v trhu toťxť Sloup

procent korpoi avuiho k pit úlu Kniml íiilitv "šmejd t

V Jednom (iliniel V liidíOltl při


