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naM cnlá Ti vilcluil kteří ad ií£astnlll pohřbu neb Juk niko-

liv tpAioluMii nám byli tiáHHiioeiil a tím aoutrnt avou nám projevili
nechť přljinau nál arňctínf dík I

ii ion 'at'ifi! dwiliu nu nilinidn
Na víti ví e min S úctou

CroNby-Kopíet- z Cuwy Co

tf ' Tol 614

— Dobré htřcvíee koupíte bii

Z iicjMK(ilillvřJfll přípravu vHncb

)fkfkých příiilplufl fskot t juknut
♦5000 ježto ]vý Hlllťt jejího Illllll

žolu bvlu přímým jiiNlcdlďin Živi

fiíní je iitrpf-- l (lne yiiH

llMtolu 14(1 (ilui o rucl imr (
no ii 1 V Vacka na 21 mezi N

JuHcř Kndnvý když jel a povozi'111 Ir J Iťríliil
přcH křižovatku zmíiiríiíí drňliy nu

& O ' Ik

— V pondělí r&m při5-
- k těž

kémii úrazu llarry Kmery za vtský lékař a ranhojičiilifl byl ziihiicii vlíikfui n byv

vyliozi-- z vozu ilMpaill iwi hlavu Úfad fMna v Karbach bločku dMoměntnřiný jako koleji

ptkojf 303 —Tri 1 76fii dráhy Hurljiitflon Hyl zaměHt
Od tó doby rliiintvi"! už kouořm"

8 čcrvwiri! t r Hltouni rutiuly" ClaJnf hoillnyi 0! lt do 1 a oilfldoSnáii v nádraží na západní 1 ul Ant llorářková
Animtaxle Máchalová
AneXka VáláAková

fccťová
11 Horáček
A Máchal
I Valálek r"' li- -

když nesťaMnou náhodou zachy
kru jun byl 10 rokfi hIííp ji iWiiví

zdi! Jiiaiizclku i čtyři dílky ()hj' JIIhíi rh a Coulur ul

rU'lnl huillnyi Odpiliilri m ořcen byl mezí dvěma vozy Hyl
— Zmrzlinu cukrovinky ovoci? zraněn těce na hlavě a mimo to

II Horáček ml I ValuXek tni Joatf Antonín Hohumír 1'Vuntl-ic- k

Máchat vnuci

Marie AncXka ICmille Anastaxle Antonio Máchalovy vnučky
Ho Omaha 20 arpna 1906

ví} zann'eiió jiikonti lovnó ceny a ní oiIiicnI ěclné iiohiooždéniiiy na
vzorná obalulm u 1 J Miilydío ramenou a prNoii na íléxtí ale žál

ná kost nebyla mu zlomena J ežcu21 fiQuI au

— Ncjlrjwl vybr obli-k- pro
IFíRosie Krefschmer

ranžiojičlta
t řlilUil přliil

zraněný Kmery dopraven byl

bevěomí do Houth-omazHk-
ó mi'hlapiu velnu levní JoKlanetu u

V Vacka na lil im-z- i N & () Adresář lúíů spímnioeniee kde !r Hlnbaujíli i'ány Dl Edv Chaloupka
čí sk ú jhut 3 tyhenú mú íEiR (I— V pondělí odpoledni vznikl jeho ošetřil Má ne za to že lni

de moeí Kmery v1 krátké době opu
NÍ í tí nemoe'iieí

požár v príMilepí grocerního ob I 1 kouli Jit ruvriiiitimii Acrlrá nu ho
český lékař a raÉníruNtartlo rfluy tfnl netluliy yrkychodit p 1 P KniijNi- - na Hailrond

1IA-- J nťl Jy to ininll yylffliy au trpíave ti Madison ul a dříve než uha — Pííátí neděli mají výlet děti

Tábor řftdjraaiaí 4771 MWá
ortbl tí ivt prkldnln4 tohíii ktldim iirron
IfnU 11M11 1 mln) 9 um hnrtln f
f MtikoluvnA Vullul konwl Jn Ktťk
fltiMi KfťiliU bk John ihll)irAklrk Olin Hmrkuvk 1 IM Ixiiiiliilon Mirtť'
brftviidfl V Oolnjl triiltfnl trt gublo Ulln vanhovnl itri Anton H4rl

Tábor NidiraaiikA 11pn í 180 VrOW

cleli a pro ivojl nnilcliljvon oci' tm OMAHA NEU
Hen fifiNobil za $1000 hž $1100 licijelm Hkoiy ciritve ionKn-Aiora- y HiM )i "lň rovnytb Mavtllvtu JI onoltrii

nthu ilopMto inlijírpí popi ivň chorobykých liratřl do Kivervíew parkuMody jež junt krylu pojiítfním 1
j

Kraldřkďl} uni t) 60c
Ns veack po&tou 6řcPří této příležitoMtl večerní bohoVe 4'Í0 bod odpolednw VNtoiirnl

Úfadovoat 126a South 131ti St

Úřaduje od 11 hod dop do 2 hod odp
Tel iVřadovny Douglaa Í7W)

Obydlí 3430 ]íř 34 ul (blil

oitbfvl lfihft kM priil a linii ťlřl(ik f
A(JrouJiislužby budou rovněž v parku ko nnmni iiiimoiovii n j ll Ul KonkU Jmido přÍHklepí líilph IVarl yumřHt

nanei )iialia Waler Co honu nhk
'íMiwrmi NI řimuikon IJIiH Hlulmtu klarknri icdniii Krnschmer

lOUHo I6iu Hl„ Ofnfiba Nebnány A V Novkk iai Ho II Ht Omnu NeUr
UnkorK J JxiiU prlroilel Jim WiII- Každou Htředu velký výprobou jako obyěejnú Jimpu nby liincroit

fiřadujo od 2:30 odp
Tel obydlí Doiifc-la- a 44(W

dej u J V Vacka í--mohl zaznniiieiiatí mrioŽNtví Hpo
1

třebované vody Když doňel k nií- - V pondělním zasedání měst
líni naUSnoIefiJííĎ iiiiSské rady otevřeny byly nabídkyhUí kde mc nalézaly zanoby kuho

linu udál ho pojednou výbuch ply na zbudování kanálů dle nových

lož Jan Hun í fi KytířA 1'ythla
odbfá lidmi druh f trt ÍUrtuk
mínící liiiUIn ř Milkov4iiiltnoitl
r Hokolovna V#llnl KmnUt Uml Hnrk
K lt H„ Krnd HUitik IWII do lAib Mtr
AnUin Turynnk M uř K Jd No vík M

Til Jřd Hokoi ? Oiníba
Odbýtá iípr(lnln4 lubftl kaldou druhou
trudu t míalul míer tví mltrioitl ttJt

Mo laih t KUrnU V Ncbnldr UJomiiík
Hud ritiliiwr KUT Mo Mih t íéetnlk Old
Jolim pokUflfilk K W luriol

za skutečnou cenu
lff!xnIoUý 11 Klivod

nejlepíí toho druhu

vlastni v fniké Čtvrti
nu naéež turnéř bezproHlředně ná oodhadů městského inženýra Pou-

ze jediná firma venkovská a sicesledoval výbuch ('HHolinu v konvi

cích IVurl byl na okamžik za ha KacliJ'1'e-Gibsoi- ) Constriietion !o Woodmen imWorld
(Drovuró HvAtu)

ČESKťí TAIíOUY V OMAZI5

A SOUTH OMAZIi

b n plameny jež mu sežehly vlaný podala nabídku kromě společností
Mbor Itoloulara ř 60 }(lha kníry alu mi McmU suty jeho ku

(kIIi vl tchSM kMiu druhou ndMI v mlulo
1100— J J Malý veřejný notář oilpoUiilim f Nír Mini Vvnliiullll

V F KUNCL
1241 Již 11K

Vidy nejicralvřjM záioby masa

a uteniftké domácí sboZI jen ořj-lep&f-

druhu ta ctuy levnéjU než

kdekoliv jinde

41 Tel Doučili 1199

iini-n- a vriuimii Ht
obstarává upolehlivé pojižtční pro píflíNi-rt- Anna Kro)fl mo Jlínl tu ullo

místních jímž budou nsi kontrak-
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