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— Ilíakop Ihnacum fosud tepo
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du neodvolal kntie jl dříve o
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— Mou by prmá tenké hříbky
po cnii velko
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UJÍ iVIlflani Sir Omthi Mrb

OMAIIA NEB

VÁNOČNÍCH DÁRKŮ !

Pěkná kožená schránka na límce a manáety pouze 5m- -

Toiletnt skřínky
Celtutoidové skřínky se říolnt nářádím

— Míle W II ber popálílosodvou- -

AI ti dítko pana J Kubovce tou

U mírou l setnřelo Kodile Oflellí

do pole nechali dítky samotné
doma kteréž pak mrky ta hračku
i vybrali
— První národní baoka v

Jleatrice kteráž (řol několika mě

aloi zastavila obchodování byla
inovo otevřena koncem minulého

týdne k velkému uspokojení vkla
datel ů

— Tělocvičná Jednou Sokol
v Uru no Neb tvolila sobi násle

dojicí ůřadnlky: Pcdseda V tu)

Pékné celluloidové skřínky na klenot) bOc

Krásná sbírka vofiivek v nejlevnčjSfeli cenách od fm do &0c

Iontky liriaůlfy
Mámo vellý výbfr loutek v rozmanitých velkostech a v cenách

lc 3c! 6c 8c 10c až do 1 1300

prát nsobnl

V mlrtiiM lt fintili mstliat

(imate ian kimnn Kokft-- k s

Wtn Nsb lby nafcnvtil ikh
111a li 11ifn uši i(iariKff a fuifaiflf II

l ktřý UhoM přílifltn týdna
hftdlá Lfstřít Zpáva-

- lt laiUf
iU%it Wsiffifilll Nvllajf a falčtí
fířli p lťkflk }sst řsmeslnlk di
konaly
— I)ivný přfist rtált pan Ulrich

kisrý býval drahdy dlouhá t

ii v Tjf v jifftf Dko(í tttk
přu l dlma roky přciMlil th jilftř
ho IVftft n Itiskn ltffttiftnit přf

kvspll nás náhlím návltlvAti minttU

port 5li abfraj se do l)kol aby

nijaké finanční illltltl tam aknn

řil PolU sdlen( Jho jt Trus"tl rlghr lotif li al krajiny v

klsrJ Jt omn i I dál v Pisrce

munlf k le laklá Já s £ká íh l

Junt itm alt mftt na kterých dis

lllsnl jboSí)tvt 04l n I' l prosplrall
hoďiu ale tidoř lom ja lidé s

Chiciíi lam Uklnl Jak mohli

poiorovitl kypí přítel naA adravím

j letnu Ti its náležité k duhu Na

návrat do státt sevsrnfrh prý ani ne

pomysli j"t prý lam na jihu idra

Vjlm nl byl pi mnoho let přel
tbiiflfťí ids na severu Jmenovité
ibaiísetam újl i a dokonal rv
mlimo Pán Cirích bv rád vidél

kdyby se vic krajana tiuvlilo v jeho
okolí a doufáme le se toho v brtku
dočeká

— Pan F Nedéla známý majitel
lékárny v Crete byl v Omaze minu
Ion sobolu a byli Jsme potřeni utl

mu jeho poctivou a upřímnou
pravici Přijel a jen tak trochu na
nás podívat! a a ním vracel se domu

syn jeho kterýž navlilévule zdejší
lékárnickou kolej tak aby ku svému
dlouholetému praktickému vzděláni
co lékárník připojil tél jeSiě theore
UCké

Tržní zprávy
Cliloago 31 prot 'M
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tí"B Uk íDj)ko)iul kt-r- i r řlnmfnloh
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ki llllnoli Bir bnk ioálkm tuboto tda
píoblli Irb cibllot Bblii Bb}tl dobří

papUvky pra ttoi bylt by 4)UU oob nlrp
U vtlntho klaiBVtl Prodírá ayol Jirku I 1
b TíaT1i pro ktít Tía79 pro řrBo
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XDknřotJait Baatiil iBduna MS
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IbJb itmi-B- klMlo Ul thIiií v oi oí Jt e Ví
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Dobytk huriS ďtrrívá v cxiii oobtbU 8 po
ad b UtdJ1 Krmaasi foli prodá? ni po

J40aW Uk Blná Uti koupi ourliá pd
4 Volt pro výtof plnti m po iíl 85 Voli

k Kra Jmu po 13375 krávy b IbIotico $3003
1150

Vepřový dobyUk trvá Ul v ci ocbiblé b
Vétéínnn nrodáViU po $3 TtX&iK tf

mlmíné iU 3I0 kdctlo k iiitkládáot fvaaif
Onibi li pro

Pobylká liovíIho iřlváli m do trUa obitnjat
b Jmflovlt v'o krmtocb voli ni váUIaoa
B Ói1d dikrmMOloh Voli prodávali h po 1330

QliaO krávy a Jalovlou f voli k lira
fl9WiliQ0

V'řovího dobytka Ui Bujni to pMváU aS

cay Jtoa o bco ulUIi vlak proU obloagkým
obatojal Prodává aa fm S00(£aS14

Vajoa řarttvl Jtoa potud po lV&VKi

Mátlo Jaat Ui etny DmJnini obyjajui k

vukov i&o % uiiiotn iaio
Dribi mimo kruqanl ]mI b- -i imloy —

Sleplo l!4iao baiy ktoliay Vi&9 kructsl
31lo
rvJHua vlilfd-- m k mlrulma poíual Jal

byla lavnuo naaUloa vmíaoa po-fa-a(

oaiwobybol aa cniiy klepli Krállol prodá-va-

aa po WUQa tuet aajlol TI oanll laoat

vevarky tOTI ecotl divoké alplrw 0041 W

Kortptva 11110 to kaobny 1191 m mail al
l 50 ra mallarda boay 4iiIW JIpdI lomila

aaUtopy So Ib
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Vóóný1 ržici
Není díla které by v romanopi-sect- vi

tak poutalo všechny vrstvy
in&FA takn Vř?n lid" Jpat In

Iremán světoznámý který každý čte
se zalíbením Toto velké dílo čítají
ci 122(3 stran jest nyní k dostání

úp'né za jediný dolar Seíit na ukás
ku poíle ae ochotně zdarma každému

kdo oft požádá pod adresou
Knihovna Anu Omaha Ntb

Čtverce ku stavbě pro dítky
Nádobíčka
Malé bubínky
Vozíky mající ceny II 50 po

Plyšem potažené skřínky
IIračky železné kasy stříkačky ald
Pleehové hračky

Vaniček tajemník Frank Zelený

pokladník Joa MaruSák náčelník
I Václav Jilataý ovičitel Jiří Mašek

nJn iroti le jt Aohttm hn
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ilétM llillM liutltlikLlkl Mm'
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Z mtitthé tntti doll jj lá

dosl aby nerhal obianstvo oHhls
sova'! k"hf i přeji ia poltmiatri
avlak pan Tlttrston není tikovým

0povfdl U llfrt fiesofiřtlaef le
prý to není i4krnnltým le by bylo
isikn Ijintitl spQsobem Um kdo j
nejobllbenljlfm Pan Thnraťin

myelí sl snad le on s4m dovede to

I4p pMotdil nelil vltlinj ob'n
stva

— N4I senátor Allen dovoloval

minulý týlen v fcongrettt fe prý

ppiilité v Nrhrsc 'iiidoe
ehtét fillekovitl dráhy aoll nepři
mivýml láknny tapaiovatl kapitál
anll nlěiti promysl cakrovamickt
irslenlm prémie a spl4# prý budou

thtlt budovat! nelil bourali Ni
uvidíme jak dalece pan Allen s

klamal aneb míl pravdu Kdyl
pt pulieté budou ptčovatl o roikvll
a blaho státu lavdlČI se dojUu
vlemu občanstvu a dodou ninánf
Vlak b!4hové Jejích poladavkyi
mlnqlýcH voleb nejoa toho lárnkou
Jestli vle to oli tf (! i pan Allen
tvrdí proo Jsou populiety? Mnad k

v6li úřalílrn?

— Poslaneo v kongresu l osmé-

ho ditriktu O M Kein který
profttavil se tím le byl by málem

překatil povolení na výstavu vládní
v iamÍMisMippftké výilarř odstě-

hoval se jíl te státu pryč a nesl
ani na svém místě v kongresu
ačkoliv plti béře Ze není na svém
místě na tom o v Sem nic nezáleží

poněvadž byl bes toho v kongresu
nulou a itetý distrikt nemftžesu vy
káiat ani jediným Jeho propěéným
činem Byl vlak populistoa a to

dostačilo aby byl veleben a toovu
volen Populism dovede lastřítt

jakoukoliv tadu u necnost Věř a

spasen budtň

— Otáika prémie na cukr ros-bodnu- ta

byla vrchním soudem stát-

ním v neprospěch cukrovarů Jak

jsme již adélili podal cukrovar

Norfolkský žádost k soudu aby na-

řízeno bylo auditorovi by vystavil
cukrovaru warrant (poukázku na

pokladníka) za zbytek prémie z

iónského roku dle rákona cukrová
ru náležející Státní zástupce há-

jil auditora a odůvodňoval jeho
zdráhání ae tím že bylo by nezáko-nit- ó

poukaz vystavit! protože min

sněm ač přijal zákon povolující
prémii na výrobu cukru nepovolil
k účeli tomu Žádnou určitou část-

ku Soud uznal tyto důvody za

dobré jelikož naše úVava státní

předpisuje že uotmí ze státní po-

kladny být vypláceny žádné peníze
jež by dříve k tomu účeli titátnfm

sněmem nrčitě povoleny nebyly
Bude ledy záviseti od přlítího sně-

mu zdali povolí prémii cukrovarům

zaslouženou dle zákona minule při

jatého Jestli t%k neučiní pak ne-

pochybně bude koneo placení 1500
Sin rtnl nn é 1

To bude ovsem na ujmu rolnictvu
a pěstování řepy

I

I

U—
jeatny zaručeny ten prou ooia

stem hlavy jent Brtův Cena 25 ct
18-- tf

Mezi tím co ae p Altgeld smiřuje
a p líinrichsenem hrozi mu roztrž-

ka a p A S Trudem k vůli místní- -

mu vůdcovství nad řadami demokra-

tického voličstva Pan Trude snaží
se raziti cestu sjednocení stříbrných
a zlatých demokratů nače! prý ae

jako kompromisní ksndid4t ucházel

o hodnotí mayora chicagského Pan

Altgeld nechce ovřem o žádném po-

dobném spojeni ani alyftet tím méně

o nějakém spojení na základě kom

promisnu Možná dost že mezi obě-

ma pány dojde k čilým závodům o

demokratickou nominaci pro bod- -
nosf spolkového senátora Pan
Atceld činí na nominaci tu nároky
jakožto na dodatečné schválení své

úradovací methody se strany pověře- -
j

ných zástupců popokratické etrany a

pan Trude spatřuje v nominaci za- -'

aloužený pružeo avých nároků na
vůdcovství

%W Velký výběr hudebnin hudebních nástrojů jako kytáry bous!e

__ roteraaova uraaovna v

0'Neill obdržela min týden zprá- -

i

vu Že vyměřování townshipu 35

l range 13 bylo scbváleuo a počfnajo
r dnem 18 ledna bude volno potem
L ky ta zaujímali 1'otetnky tmínS- -

} oó leií v tak tvanó Ponca reserva-- (

ni aeverovvchod nfi od IJutle a lnou

mandollny bubny atd za poloviční cenu

Olmly krnviity

fci--

' Oc

po 5c 10c 15c 55c až t) Oo

5c 10c I5e až 2 50

27c 47c 78c 08c l 500

5a
od 10c vzhůru

od 5 o lOo až do 1150
lc 2c 3c až '2 5 o

vhodných za dar vánoční

po 25c 50c 75o a f 100

hodinky
mající

$198
E'gin

V
$1145 %p?S& "v

natano yJJv-7-
mill fMr AS
uiaii J MfT -

$1405 '

nu
$'22 50 M

na 20 tfjJy
$1145

500 tuctů mužských pékných kraví t

500 tuctJ mužských hedvábných šálků se lař-áleč- písmenami 25 a 50c
ř
již veimČB caaseny řántečné Ce-- f

ohy
— Spolek m&alařfi a mlékařft od

Krásný výběr hedvábných deštníku za ceny užasne nízké

Prijdie si prohlédnouli náš víbér pěkných htdfábných obalů na krk

býval minulý týden ejecd v Lincoln rukavic atd

Dámské pěkné stříbrné Cbatelain

tevně natahovaci a posunovací
ceny $600 pouze

Dámské krásné těžcfl zlacené hodinky s

roků mající cenu $20 nyní pouze

Dámské 14k zlatě hodinky revne
— l Vliti nil Ifthlitm lniliimW OUla n li Ulil 'Vl vu iitiu
cenu $30 pouze

Dámské krásné 14k hodinky zdobené pra- - I MZ6
vými diamanty mající ceny $35

Mulnké pozlacené hodinky zaručené

vau — ~i

jící cenu $25 pouze

Elegantní perleťové operní sklíčka v kožené schránce $198
M jí cenu $500

Velký výbřr hodin a vůbec všeho za ceny mnohem levnější nežli

kdekoliv jinde

Střevíce a prezůvky - lacino

a oeneal le odporociu příštímu en&

fmu aby povolil 12(5000 na mlékař

koo a mislařakou budovu na stát-

ní boapodářaké farmě a aby byl

k ustanoven ivl&ítní komuař který
V by dohlížel na plnění aákonft vxta-- y

bojících no k máftlařBtví a mlékař
'
Vjtvlí

— Jii ve čtvrtek příštího lýd- -

ne totiž na Sylveatra UHpořádá

Til Jed Sokol v Crete ve avé síni
1 veřejné cviSení jeboi aúoaiitní ae
1 té! bratrské jednoty i Milligan a

odjinud Budou to oviěení proatni
na koni i v kruzích Po cvičení

ř bude volná aábava Uvědomělé
l obeoenutvo v okolí Crete bude do

juta potěšeno že poskytne o mu
'

přileiitoat sledovali pokrok bod- -

tfch sokollkn

— JeStě jedlou a to na posledy

ttiníme amfnku v táležitOHti soukra

mfi obchodního ritu vidouce Je

Přítel Lidu nepřertává Ihfcti tvrdě

le kdosi byl te sávodu Pokroku Za--

Íadu pro politické amýileni
Záminka k jeho neomalenému

'
lhaní poskytlo mu že pan Dougre
(tentokráte jil asi po čtvrté) vídal
M avého místa co spolupracovník
Hospodáře On sám dal výpovíď v

polovici října a sice otcároil ie pře
stana pracovat a novým rokem V

polovici listopadu byl žádán aby
setrvat do 1 dubna ale odmítl tak

j učiniti a chtěl tanecbati práce již
'

počátkem prosince a tanechal v po
[ i lovící toho mísíce aniž by dodržel

r čas dle své původní výpovědi Kdo
kolivěk jinak tvrdí bo-- neví o Čem

I mluví neb vědomi klame

MuJnkó pěkně vyšívané trepky 48c 75c 08o a $125
MkJ( cnnu od "Ho al dn fjiu

Mužské pěkné černé Dongola a (oat trepky
po $100 $1 40 a $200

Pěkné vyšívané trepky pro hochy 75o

Mužské pěkné toleel Goodyear Welt střevíce $300
Maji cenu tUUO

lelecl střevíce pro bochy $1 až $125
Mužttké pěkné 8in telecf střevíce $125— $2

Mužské teleel McKay šněrov střevíce $250
maji cimu f ioo

Hayden Bros Omaha Neb
Roh 16 a Dodge al

MS1

fiT Venkovní odběratelé učiní dobře když si dopíšou v řeči Jakákoliv
zmíněné firmě o obrovský katalog oděvní


