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Kleslí v neštěstí iiiél krajun Jo
seř Uldrich Týl jel v pondělí
města domů s nákladem když no 1Gk@fgi[mu neňťasfnou náhodou vůz pře

1 1 _ in i i i lyll©lí(°

Úmrtí starého osadníka vó Verdi-gr- e

Neb
V sobotu minulého týdne došla

nás zpráva že zemřel krajan J
K Schmidt obchodník železář-

skými božím ve Verdire Neb

Zpráva ta zajisté bolestné dotkla
se každého' kdo se s ním znal
Jesle před ii dny měli jsme potě-
šení pohovořili si h ním v redakci
naší a l'hdy byl ještě' pln ohně a

živola Zesnulý dll po mnohá lé-

ta v lowa (Jity Ja kdež jakož i v

vrm u pan uumcn panem h vozu
ruku si domuělo zlomil Muhc

jet nazpět do mésta k lékaři kte

přímo vám dovozné zaplaceno

''iniiW 1811 "

EK

rýž mu ruku ošetřil a zároveň mu

ji pěkné zavázal do desek Ale

"druhý dun panu Uldrichovi zraně
nu ruka v rameni náramné otekla
li bolesti jeho byly tak veliké ž( (Vdar Wapidsíeh má velké množ

a ř V ' i fitse ihnvd odebral k lékaři Tento sm naiej 1'oiirooneisi znravv- - -u t

I
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$ 300
$ 550
$ 750
$1200

gallon
gal
gal
gal

přineseme pmtépo důkladném prohlédnutí ruky k

veliké radosti p Uldricha shledal
U ruka nebyla zlomena nýbrž jen Vzácnou novinkou je opravdu
vymknula (Nu zmýlená nepla nádherný nástěnný kalendář fir
til) Lékař ruku napravil načež my Jos Triner i'an E Nádher
ko pan Uldrich ubíral spokojeně ny česky umělec v New Yorku
domů rrejcmo panu Uldrichovi opět vytvořil dva překrásné o

7ílAnrlA— Vánoční dnrok zdarma h každou olijodiiávkou
feUMIlltlH už lo 10 lodna K'ÁiúhU) m pro iiIS neznám
vínoénicli dárkíi jakož i

jro iijíS c!juiík vkcIiu druhu kořalek vín
wlivovic kmínek ronolek atd u velkoobchodní ceny

Velice krásný kalendář všem kdož odpoví na tuto oznámku

brzkého uzdravení I

hrázy pro tento kalendář p Jos
1'an Jan Koupal dneH poprvé za Jrinera vyrabitele Iěivého Hoř

ětyri měsíce vysel ní z domů o ln-r- - kého Vína 1'rvní z nich předsta
vuje příjezd Jidi různých národlích a přišel do menta navštívit nvé

známé Netřeba podotýkali zo ností do přístavu amerického HILLER UQUQR COIruhý sbírání bylin v Evropěho kazdy rad uhlídal Jak zná-

mo pan Koupal upoután byl na vina v Calitornii na výrobu Tri
nerovy Angeliky Hořké Tento

1309 Faniam St Omaha Nebkalendář který zajisté bude trva- -

oil ozdobou každého domu zašle

lůžko zlámanou nohou
1'an Fr Jelínek pozemkový jed-pat- el

z: Verdi{řre dlel zde za ob-

chodní záležitostí
Také p J J Langer z Wilber

zde byl za obchodem (prodával to-

tiž tu ~ na posilněnou) a navští

se Kaílemii kdo na adressu Jos
Tríner V)') Ho Ashland Ave ('lii- - I 4Lllfll1 'til iwio His pošle 10 centů hotově
neb v poštovních známkách Ne- -

MlDFiCl StRIfl A Itpomeňte si hned pro něj dopsali Pivovarňfft minr7n á riKff i zti a rt ui a ťsimiam

vil též naši maliěkost
Pan Josef Černík nág mistr

krejěovský vyjel si do Scotia též
za obchodní záležitostí A tak to

jde stále — jen marný obchodí

dAvA
Do Oniuliy a So Oniuliy

— Naším odběratelům -- - Mé- -

É á

ZELENÉ TRADIN6 STAMPS"iem tohoto týdne navštíví naše o- -

mažské odběratele zástupce náš

j
V Krajané co si myslíte o České
Národní Síni zde v Ord f Mohla

jv by tu být postavena — jen trochu
té národní nhětii viimIí I iiiiwtě h

Jarka Severin u něhož možno OAlíiK víffi nitOrOMtO dřliilt Inntn t(U„4
Vala mluvicí trn i klurfft lriilii Ium-Iup-na časopis předpláceli i dopláce niUKcil fiiKlMhfifith kap' I rřvů a firtovjí by nám podnik takový sloužil jen

h' i : t ' i !

nyi-r-
i

vfMiupn tak ídiiífifi ii Jnkií (nUn
Klruj nnkiinnlé nérovím tmi immii illm

t I 1 7

Zh ri(H) ttilcnfrii TmU
Inx HtHinpa kudlou ímrl-no-

u

NI AItS ti M iurts
(2 tucty pintových Ihuví)
--ccd

'Zal5e& iíoluných Trad-in- g

tiUinpi l každou bud
nou

8TAIHU MTIMťES

(i tucty kvartových lahví)
— cena

yím rfnrixliiktod!iii Jdlr frnUUt:uf rou-t- y

Moliárířný mrnj Ink omnmnvný Nnwih
liliu íiiiliiírli iiiiiifj Iiřiiíiit

' iwiiTiiTcrJ

mmNovinky z New Prajrue Minn

'í
Jrnimi cim plftlo 11 uvollB n priirlifi M
fiiiviiim(iiil'h novlnok lni vám iiidli-Mi-

' y J'i iro(llH tnílcu- - ui„ Hoyg ir- -t l

Til NiHiJkHdvlie u iU) )Hk4

(ÍILIM II MJITLV (

#235f7' Ačkoliv volební rueh dávno již
'rqminuL zdá se mi ž tireee tie- -

učili r íork
Kromě toho tts lUmtiietQ OcJIep Sí lahvové pivo dosta- -
ucto tH dvojnřínobftou hodno tu v zelených "Trad- -

ing Blampi''
bude na škodu když napíšu ně- - PialDile

li Pan Severin opatřen jest hoj-

nou zásobou kalendářů a každé-

mu ochotně poslouží ódporuču-jem- e

jej vřele přízní našich odbě-ratel- ň

Vyd Pokroku

— Ve čtvrtek miuuhvho týdne
casm" z rána zemře! krajan Řimon

Daniel bydlící na 4 a Woolvvorth
ul Zesnulý náležel ku spolku (Jo

meniiis WOW již se v liém po-

ctu súěastnili pohřbu jenž odbý-

val se v sobotu na (!esko-Národ- uí

Hřbitov Pozůstalým vyslovuje-
me svoji soustrast!

Slídil lf 1'íKlMII II tlil' I II lil tlil llilll

1407 Hiinio Strec (í

UhJitdiiiJU) kl poňtou neb klefonem I)ouií1 litOO nho 1685
KSF5

spokojenost nad zvolením audito-

ra Zeibarta a Franka Wrábka
První obdržel 2520 a druhý

hlasů což dokazuje Že i Něm-

ci nezůstali pozadu Tím dali

jsme ovšem také na jevo že chce

Eezpiaíiift yylfiCcaí

pro M mlí

Elektrický pás
zdarma

Najallnéjaf alaktrl-c- kí

pAa na avata

Z ii lim rtíiílwn liy

i lidin oi-il- l tli In

ymiyik uluktrluké

ikrf UTiiilll J do

riiídt kU uvinou

ziiAmy ZaSliiiim

iolruliuJi!-l- l

je] Jrduu r lichlo pá

me mí ti v úřadech lid schopný a
nečiníme- velkého rozdílu v stra AKROVÉ MAJETKY KOLEM

OMAHY MWoUstein&Oonách Ku příkladu guvernér J
A: Johnson (demokrat) znovuzvo- -

814 So íotk St Omaha Neb naproti lliía i nádraží

Vclko- - i maloobchodníci

lilii mĚmíĚ úi a itói
Zásobí vás vždy zbožím té nejlepší jakostí" a zaručeným

Zvláštní péče věnují obědnávkám z venkova Kn ' jané z ven-

kova když sem přijedou a hlavně když ale odjšž 'í k domo-

vům měli by sc dříve přesvěděiti u nich o výteřt 'é jakosti
všech jejich lihovin Ceny jsou velmi mírné O pfo eň žádá

Tel Douglas 1431 M WOLLSTEJLX
T
& CO

20 akrů zelinářského pozemku
rovného jako stůl h příbytkem d
(5 světnicích mastaJÍ I jinými ho-

spodářskými stavbami Mimo ze-

leniny pěstuje se na tomto po-

zemku ovoco-štěpov- i keřové Pří-tomu-
ó

jest rentována za $20000
roěně Cena pouhých #20000
Kdo by si přál jakýkoli městský

mujetek 1'arniy vzdělané neb zá-

padní laciné pozemky ať jen la-sku-

dopíše u my s radostí ve

všem vyhovíme

Všechny majetkové přenosy
vyřizují so poctivé a úplné spo-

lehlivě

Půjčky a pojištění
obstaráváme za nejmírnéjši

nu ilpltifi iliiniiá liitx výloh
Jimt tu poitlvá nnblilkt oil niolnlilřvé firmy

NVzwlli'jt1 lidiijub )imi6( imboť J't diirra
Zlr4:ili-l- l ílvolul nllu cilil-I- ! tu xmiviMiinl

muh''Íuú n libými k niTvoHi íml Mtáriml II ly-- i

hli trtlll!l JbUi nilartiHivoii vížťt trplto 11

na nlnlil m b tiirK(i!ii4 rilihi uu tráui niuZiio-řt- í

i'íú?Wnoi-- l uil) iiudul iíly JhIu II jl? na-

taženi ítiilóhu iilnccni pooltu Itkkf&ni nlilbynta
Ir ní dotáhli Jskéhukiillv ildprivbu lufijnle byt

vykřcnl bndi'18-l- i iiohIi I ji rmytlf cloktrli-- páni
VliuH ?# dál idiklrlckí 4k vyléíl my Už

'Jmu Iv Jnj indimti iidjiuniflte viiu nnuLiilm

trplilm mobilní Tím líjifiwilmin uIkíiííiiio luno

ho ohjHcInávi k w Uk liinh nio nutí hruřfuí vloby
lito inhídky í urnu

ojiravdy 10 di' pravUU) níloto

i áiu wiš" Jimiiio ndiiu mJioi xuiiiikoii
át lnuli! túm r :'Aii xilarniH 10 f

JKKSDV srťťULTV 4)
1 15 ( editr Sl„ New Voi kdiy

len byl ohromnou většinou asi 60

tisíc hlasů což jest důkazem že

lid chápe se otěží vlády a ne poli-

tické strany- -

AI F Jíuštýř obdržel místo v

1'owera Klevatoru jako kupující
obilí (Místo to dříve zastával
Jos Wrábek kterýž resiguoval)
iCupujc pšenici žito i jeěmen a

platí nejvyšší možné ceny obchod-

ní

Pánové Jakub Hrůžek z Bloom-int- f

Prairie a Václav Itrňžek s

dětmi z New Kichland byli zde

na pohřbu dcerušky F II Arnol-

da která nešťastnou náhodou pře-

jeta byla vlakem v pátek večer

před (i hodinou a krátce na to ze-

mřela
Ctěné řtenářo upozorňuji na to

že so blíži konec roku a z té pří- -

Riley Brothers Coť
VKLKOODCHODNÍCI

Monii uroiiati nt mmt cen mů
Nráli íí UU tmu kilo KP llttlcil

Mnjutky n tlu W'dy vivlio druhu ito- -

Likéry adoutníky
Ohi JlUitiiry Uyo — Dlamoiul U Ilye

N H Archer Hourbon

1118 liiriinm St OiUAUA

viny aby se neobtěžovali přihlásí- -
i dují mi rychlil tu hutuvé vo všoch í&

Utťcii h(injiii)'oh WlittŮ Nikkejto

!)1Í N Y Life Mldií Umahu
Tel DouIuh '4SM

ÍM Mm a pošla

ti u mne k předplatným na pristí
rok Dále jak je všem známo

obdrží každý předplatitel za pre-mi- i

kalendář z Čeeh nepatrný

doplatek 1m S přáním všeho

dobru H étenářtvu i redukci

znamenáni se M F lUštyř jed

íto iliun it H)ijnti ni inAtu tm rmďj
a inlijiii mi cenu it hutuvé

OliM}tU laxipltl
j k)ki'lí il lnul m b 'uí'iiuk k4t kuliv

jnWoukťli v celní rnliltii tul lmuinA

jauu víUií tiiudmky Muhu viui
Mlii"řUl íllíll l

413 Kaa4 Vtr-ou- - TOPI KA KS

i
S~fei'fMipiy

ííi?: sk""

SEVERO-NEMECK- Ý LLOYD
l'ravid ln4 'u(ivtif i4ru(i!ttvibui dvíjtruvu

2 Baltimore do BrómenfiMio nivíťh dvuiiiriuWvýiU 'š!ovnuh trutiH mI TmiI di

1)0 H lun ilmmiitli

Ci HreiUu Uholu Koalu lUuwvar

rtnkfurt tlrmnlpuliure tticumitt Nacka Mam

11 iUv % llAltliitoro Uo Ilrcmeii od $1500 nahoru

NKW PliAlil i: Mina — ííád

Hratři v Kruh
" ťSDPJ umn-a- l

přijinmti nové ěleny t jeden

dylhtr % t tiptiť h í do kn' mě-Kte-

břťna PH7 DhUÍ VfWtb'

ni phIÍ tajemník upollrn Přiitl
fefhňťe prosilteová jet ptleilní V

tomta ruť Jot Indii íAiImumiu

Pravil cVkii Mv!ržlnkAn

"k ' díitttiiikár

ftby ťleiuné KtitstiuH v plním
léttL abvťlioto mohli řtulu" m- -

Hoh již 10 a WllHam 1 1

""ťOHHOKIu (VÍh

ti rothié

mm m " '"'J HU J uu 1 1 '"J"MÍ i'" '

jt jktí
al atv JbiillJN

TfnTTTT
iilJtí

'ii k

4"in!♦" i"iikí ju v jkitU4 mt %f (t-t- httdnv4né aatvibr

4it kt)iUl un j'iih14 CSvktMkí VitUbÍ vk tlvaUirál121 8v 20 ul 8outh Omahá jm H„ky HiJí ij i'ni j
Miiniftlt„r í A SUUIMACUKU & (U N ? a ílay St IUUiur% M

Tti ouiy 0U Vmiif Vuuu ituoU ILCLAťNLiaCOHaO Dlviu 8tr Chicag Ul
k

Mtti m úřednictvu pro rvk

l) M F UUýř tíj


