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— Krajan J J Němeček ma

jitel obchodu 'se zbožím želez-

ným a hospodářskými stroji ve

Wayne Ind T přijel před třemi

týdny do Omahy se svou manžel

kou kteráž byla v nemocnici sv

Toseía operována lékaři Alliscnem

HejvžtSÍ

podzimní

zasety
v Omaze

Zvláštní

výprodeje

každý den
bolení t židech ríieunnta aiá

DRA RICHTEKA ivéMutia}I
"KGTVGVT?

PA1N EXPELLER1 OTwT ATT li
Prarý jen oohrnnou inómkoikiun" j

a Kálalem a sices nejlepším úspě
chem Pan Němeček navrátí se

během tohoto týdne do svého

domova i se svou chotí kteráž

přestávši Šťastně operaci rychle
se pozdravuje Pan Němeček pře

jkUki nwiíílujrch MoiNMch jivétóml

NewYorkMdubieie
Dr RichUraJWTVOvr

PAINEXPÍLIXR co léčivy
vun4řHpk rrnti hnlé- -e

Ženské

rozhodilo velmi dobré

střevíce $290
Věnovali jsme mnoho řasu na shromáždění zá- -

soby ženských střevíců k prodeji po Ja90 a

poctivě mátne za to že nyní vystavujeme nej-Itp-

jakost v Americe pokud se týíe ženských

stliívícň za tuto cenu Za ceuu jež jest velmi

níiká kdy se vezme v úvahu jakost střevícft

Jsou to téhož druhu střevíce jež se prodávají v

každém obuvním obchodě v tomto městě po

£350 a Í4 00 Tato zásoba zahrnuje v sobě

všechny nejnovřjM keže všechny běžné mody a

každý pár jr?st poctivě a dovedně zhotoven

Jest naším účelem abychom ženám oinaž-ský-

dali střevíce nejlepší jakosti za t% 90 jaké

kdy dány bylý do trhu

stěhoval se do Wayne před 14 r _ - z r-- v r-- zi
roky od Rescue Neb ss mansmt' eio jesr zna

- V pondělí odsouzen byl di- -

iífiaí}qr r tt unce

NejvítŠÍ obchod v malém na západě

Nejlepší nejspokblivřjší a nejlevníjší místo k obchodování

BOSTON STORB
Pět poschodí všechny naplněné žádoucím zbožím

Zaměstnáváme mezi 600 až 1000 mužů a žen

Náš velký obchod zaujímá prostoru půl čtverce

Jest umístěn na 16 a Douglas ul v srdci obchodního dist

Naše vlastní banka pod vládním dohledem

Naše vlastní obrovská elektrárna

Náš vlastní neodvislý telefonní systém

Čeští klcrci v každou odboru

Učiňte Boston Store svým hlavním stanem když jste v Omaze

Prokážeme vám všemožnou pozornost

striktním soudcem Baxterem Ant
í ISCtSUc u vťcch Ukárnikii nrli piítt Hrm j
ř Ad Ktir'a SI řnrl nUSny yíli- -3S YYZMMEKASiZLATÝCH CJlIí

Ukařt11 fa i

Christenson vrah své manželky
k doživotnímu vězení Když soud-

ce za hrobového ticha rozsudek

svůj vynesl povstala pojednou

pí Shammonová sestra zastřelené

Christensonové a prudce zatle

alddurfu

skala na znamení souhlasu s vy B00?íE'S
KNOLL

neseným rozsudkem

— Příští sobotu dne 1 listo J L Brandois & Sons bankéři
padu je poslední den registrační

Zvláštní pohodlí pro venk vkladateleKaždý volič musí býti registrovio 1 proč úiokú na vklady

Nejřistií a nejlepší kotalki ▼ Ken-tučk-

vyrobení jejíž čistota jest dplcě
zaručena páleni v roku 18S8 Výborná
staří dokooale vykyialá kořalka ceny

- Krajané pozorl Známý a

Uhlí ! TXhJil1200 kvart 9 00 eallon Jakost íítií a Ulili!oblíbený hostinec na 15té ulici

vedle "Creightonova Orpheura"
vlastněný dříve známým Rudy

umu i y crtirguhlí u I Levi-h-o
U něho do-

stanete uhlí zvláštnosíiKrajané

kupujteHavelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dlouhc e--

inužskýcli oblecích

zde jest jakost

ObjedníTky poStou rychle s vyřizují
Objednávky v městě e dovážejí

CACKLEY BROS
VJborná rma stolní likéry

Naproti poště - - Tel 1148

Jednatelé pro proslulou Hunterovou
amoiitnou

H 11 ViLi l)tý sklepník v místě samém H sté

zajisté že přesvědčí se že obslu

dobré a Čisté spolehlivou váhu a ta!: lcioo jako kdekoliv jinde

Obchodní solidnost Leviho jest nejlepší zárukou že budete s uhlím

u něho koupeným plně spokojeni TEL ig"
I LEVÍ 715 So 13th St Omaha

AlTTTTTTTtWfffftVtfTOvTa
— Hudebniny možno zdarma obdrželi

t lékárně 3 p Beránka n 18 t William

ulici 45

Lože Jan Hus é 5 R

PM pořádá svou Yýroční
zábavu na americké po-

svícení dne 27 listopadu
Vstupné 25c osoba
— Hlubokým zármutkem byla

postižena v sobotu rodina vážené-

ho krajana p Václava Čudy z č

1427 již 14 ul Ve čtvrtek roz-

stonal se jim synáček Rudolf 3

roky a deset mžsíců starý na

zánět pobřišnice a ai statostliví
rodiče povolali ihned k miláčku

svému lékaře přece veškerá pomoc

tohoto nedovedla chlapečka na

živu za:hovati V sobotu o 5

hodině ranní vydechl naposled
Pohřeb malého Rudolfa odbýván

byl v neděli odpoledne na katolic-

ký hřbitov St Mary3 v South

Omaze za hojného účastenství přá-

tel a známých hluboce zarmoucené

rodiny Pohřeb vypravil vzorně

český pohrobník pan Janda —

Sotva že uložili manželé Čudovi

milovaného synáčka svého k věč-

nému odpočinku postiženi byli
zármutkem novým Roznemohla

se jim povážlivě jediná dceruška

jejich Růženka 19 měsíců stará

Přejeme těžce zkoušeným přáte-

lům aby starostlivé péči podařilo
se dcerušku na živu zachovat- -

— Třináctý výroční ples Pod-

porujícího Sokola Tyrše č I vy-

dařil se jak ani jinak nemohlo

býti nad očekávání skvěle Po-

zvaných hostí dostavilo se tolik

že prostorná sía páně Hrochova

velice slušně byla naplněna Nejen
zábavní výborale i členové spolku
vůbec snažili se přivésti hosty do

veselé a rozmarné nálady a to se

jim také v brzku podařilo za po-

moci výborné uniové hudby ří-

zené p Eliášem Že zábava tato

byla výborná toho nejlepším jest

důkazem že mnoho účastníka

ha u něho jest ta nejlepší neboť

každý s usměvavou tváří odchází

odtud spokojen Řízné pivko stá-

le na čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi Kupujte YŠoobecnč oblíbené

Mužskí úplní- - eeliivlnřiié pil zimní a zimní obleky—

zhotovené z cheviotů a kaíiuírn přktě kostkovaných

a tečkovaných a též prostých oxíord šedých všech-

ny mají pevnou podšívku a lemovku krejčovsky

udclaué nejpečlivějším zpĎsobetn doKonale An nn

padnou ceny $8 až řio výprodejaí
a JjjQ }J

~ Mužské řPlevlařné thlké zinwik ol!cky —'Z modrých

iergů kaiinírň cheviotQ a krásných worstedQ velmi

vkusné a dobré obleky podšívky a vfibec kaŽký

tch učiněný isou vůbec ty nejlepší jedna z ncjlup- -

Pravé plzeňské a chutný zákusek

stále na ruce Přátelé a známí

zajisté že zastaví se u něho "na
Crcscent prané crccliové ulili

k doHtúnl jedině u

— Nejstarším a proto také

hostincem v české

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlem na rohu 14 a William

ul Přijďte do útulného hostince

toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevaou

usmívavé tváře starých známých

do Adama a' Prokopa Kdo v ho

jednu" kdykoliv na cestě do mě

sta kolem místnosti jeho se ubira- - 912 So I3th St

TELEE01 373SOOTH OMAHA ICI & GOAL G3„ti budou ti
íích výhod jaké jsme kdy nabídli vypto

— Bratří íohánkové vlastní
dejaí cena

fťslý prodavař p JOS MÍCHA] obslouží krajany
pěkně zařízený hostinec v č 1728

již 13 ul Krajané kteříž se Iubírají kolem hostince toho ne

T A TTTN A P CJ"DAT vípraTČÍ pohiUůměli by opomenout v něm se za- -

stinci jich zastavil se jednou ten

přij&e podruhé zase neboť nikde

se mu nedostane lepšího 'štofu ani

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý řízný

a $10-0- 3 tmíme ní 2" růnýeh Tzorkň "ius-- !

Ue vybrat: tyto obleky jsou z černých a modfých

cheviotň pěkných cheviota a oxford šedých chevi-

otů pěkných worstedQ a sergft tyto obleky s

kaMty jedno- - i dvouřadovými zakulaceně neb do

rohu střiženými nejlepší výběr kdy nabídnu- - Ain

tý po $IU

staviti Majíť bratři Johánkové J-aiN- ( WřWiJ vilS35J13nl
na čepu stále řízný ležák Schlitzův

a bude jim opravdovým potěšením

j zvláštní výirodei po An rin
obsloužiti vzorně žíznivé krajany
Též i dobré doutníky a výborné

likéry dostanete vždy u Johánků
Přesvědčte &! 45

Zvláštní nabídka svrdiní-k- u

po $10 (10

Tyto svrchuíky jsou černá modré
1 hnČJé z bcavc--r a kerscy látek

jistojistě kabáty kdykoliv

íi50 ti 95$i js tl 50 (J)3UU

DÍULr iiuu'j j ikuxiití hlíili)

Obleky pro mládí ž zhotovené

z láttk Gťjlcpší jakosti výteCná

práce a správné střihy zahrnující

Metzův ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "šmejd' nekoupí 23x4

— Máie-l- i zapotřebí služeb

spolehlivého expressáka obraťte

se s plnou dňvěrou na svého kra

jana Franka Břena jenž vám

rychle a zároveň levně poslouží

Zejména ti kteříž se hodlají stě

— Tábor "Comenius" čís 76

WOW pořádati bude skvělý ples
v sobotu dne 1 listopadu v síni

aabídnutí za ty peníze látky v sobe reKOý námořnicky a isor- -
setrvalo v síní až do pozaaino podšívky práce prvé třídy

p Jobna Ondráčka Zábavní vý-

bor zahájil již přípravné práce a

iak s námi sdělil postará se svě
Cnnjiolkfcký bílý námořnický límec

" vl'J stáři 2)4 ai S let Neopomt riteceny £15 u Haydeno za

se na ně podívat!

jitra Tyršáci holt vědí jak

podobné zábavy pořádali!
— Nedělní divadelní předsta-

vení pořádané dramatickým od

domitě aby tento ples setkal se s hovat měli by Ee na pana Eřena Chlapecké a dětské obleky
Clilaiwt ké a dí tnká krátké knliiílr —plným úspěchem

— Zubní lékař Bailey zaměst s oiirnovacÍQii límci s chinchilla
borem Těl Ted Sokol nevydařilo

obrátiti neboť se nemusí obávati

že nábytek jich bude poškozen
Pan Břen za správné a uspokojivé

vykonávání svěřené mu práce ručí

a Irish vlyscm oxford šedé a hnědé
návající českého assistenta ručí

se tak iak isme očekávali Neví
zvláštní výprodejní ctny
95c ít 2í ít-9-

me bvl-l- i tím vinen výběr kusu
Ptejte se po něm buď v čís 31 0

"Městské volby'' aneb "Nehas
Woolworth ave aneb v hostinci

NcjdražSÍ výrobky světových

nejlepších vyratňtelů chlapeckých
a dětbkých oděvů vysoce cenné

obleky za nejniiší ctny Tento

týden činíme zvláštní nabídku ro-

dičům mající smysl pro vkus a

it trnost Froč nepřivedete chlapce

ini a nekoupíte jim úplně nové

obleky?
Můžete dostati obleky tyto z

co tě nepálí" či nedostatečné jeho
nastudováni aneb snad smůla jež

MWollstein&Co
prodá vám gallon

Élrélio claratovSra 65c

Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze Coc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 ulM Omaha Neb

ée některým hercům přilípla ten-

tokráte na paty Nedá se ovšem

pp Francia a Vávry a — tf

— Chcete si pochutnali na vý-

borném a laciném víně? Jestli

ano tož si zajděte do hostince p

Fr Semeráda na rohu 16 a Wil

liam ul kdež dostanete gallon

upříti že některé scény sehrány
bvlv pěkně zvláště ty v nichž

Chlapecké a dětské jednořadovó
svrchnlky dlouze střižené kabáty
zhotoveué dle nejnovějšíbo Scy-mo-

stlihu z oxford a hnědých
cheviotů a suken kostko- -

Ap rin
vanýcb po íi 55 ?4 5° a t)Dllj
Oltli-k- iro mládi ž dlouhými Uhlím-trn- ul

btáti 12 ?l 20 let z černě-

ného ntb modrého strge worste-d- u

oxford šedého neb hnědého z

kaámírů ueb Skotských cheviotů

lednořadového a dvouřadového vo-

jenského střihuvtlká roznunitoat

měl hlavní slovo p Švejda Nu
modrých a černých sergů worste-d- u

oxford šedých ntb hnědých

kostkovaných neb Scotch tečkovýborného Caliíornia Claretu zaproto nemusí býti ještě zle Však

se naše ochotnice a ochotníci po-

starají zajisté o to aby nás příště
vaných z kašmírů a pčaoyti)60c Musíte si však přinésti svou

nádobu roxim doma předených látekjkařdý btfih
zdařilou hrou svou překvapili! 4 THC! "HTTV velko-- 1 maloobchodník— Krajany naše upozorňujeme iaký si přejete vestový a překla-

dači Noifidk a mužský a tříkuso- -— částo slýcháme stesky že

za veškerou práci jím zhotovenou

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku —8

— Vzhůru k Ondráčkovi na

Selský ples kterýž uspořádá dám-

ský sbor Boleslava č 60 JČD
na Americké posvícení ve Čtvrtek

dne 27 listopadu Bude to něco

nového neboť taký ples zde ještě

nikdy nebyl pořádán Vstup-

né pán s dámou 50c dáma

25c O chutné zákusky bude po-

staráno a též i o výbornou hudbu

tak že staří i mladí budou se moci

znamenitě pobavit Uctivě zve

7_ Výbor

— Trinerovo a Korbelovo hořké

víno prodává český hostinský Fr

Semerád roh 16 a Williaui ul

po 75c láhev To znamená pro
Vás značnou úsporu :cxjm

— Kouříie rádi dobrý úouiuík?

jestli ano tož zastavte se u Vác

DuŠátka 1248 již 13 ul a požá

dejte o "My besť' Při tom mů-

žete si vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko

hojnou zásobu jakož i tabák kuř-lav- ý

šaupavý a Žvýkavý 27—

zde v Americe nelze dostati tak vé obleky všech velikostí oJ 3 uo

t s let Můžete si vybrati i oblednhrích a lahodných likérů na
zvláštní výprodejní cena fan pn
Í3 75 4 5° Í6 75 íj)UUků majících cenu až $8 00 v tétoj

jakých si labužníci pochutnávali s

Kádi bychom vám ukázali tyto obleky a zimníkytak velikou zálibou ve staré vlasti

Uznávaje oprávněnost stesků těch
HA YDEN BROS 16 a Dodge uL Omaha

má na skladě

výborná importovaná i kalifornská vina jakož i impor-

tované a kentucké kořalky a likéry

Ituřf ití ihml junt ukí tuk o ním ttrdl iiuak ne peníze vrátí Chvalofi

ítiímý krajan p F Tětiva vúiinmilř zakázky vaie tyiWÍ

TELEFON in nT 2508 N Street SOUTU OMAHA

pan T VV Hroch zásobil se vý- -

□a elegantně zařízeny Boy s Home

Saloon na rohu 13 a Howard ul

v němž opět hospodaří osvědčený

český hostinský p Antoo Křeček

Jdete-l- i do města aneb z města a

jste-l- i souženi hladem neb žízní

zajděte si do hostince Křečkova

kdež řízným iežákem Stoižovýrú

zaplašíte žíze3 a chutnými fiUmicy

ukojíte hlad Též i o nějaký ten

říznější doušek a výborné doutníky

jest pečlivě postaráno- - Zs nálev-

nou naleznete buď samého foníka

aneb věrného jeho sklepníka p

uúfnýují importovaným kořalka

mi jež prodává za ceny velmi

mírné Má na skladě roztopčinku ř O Eiíí M fú FTT corosolku mandlovku i oblíbený bílý

I6HJ& HARNEY5TSpunš kterýchžto likérů četní kra

jané tak toužebně vzpomínají

Zajděte k našemu Johnovi a po
Zdarma! ZdarmB!

chutnejte si na lahodném moku!

— Ve Čtvrtek skonal v nemoc
Václava Najberga kteříž vzorně

vás obslouží — tf i
Zvláštní výprodej železného zboží

Zde jaoii věcí 'yl v kaMí modifrní ktirjiyni muí hyti—oiiy upof!
inrzutOHtf uspoří can a imp-jř- í z každý řaa— a toto jaott tři hlavni
vřci domácí blaženosti Nejsou' Pro UH pHfínu vy potřebujete těchto

vecí— některých ne li všech Cuy ji nepatrné— Jjiilte u

nici sv Josefa 42letý krajan Vác

Ryneš z č 131 1 již 3 ul jenž
8i

Afsí
smrtelně zraněn byl v zdejší tavír

Poílefe ním tuto uztiímku my
lAn r kfdvnu ('alontn itfl Řomh

ulll! lří 8 íoliítnf ocel hrnr-- f kaMv 2ně Pohřeb nešťastného krajana líicslia iílle 'iW tifb Utíli m galo Zívřni uvítilna jnpsiiisk'
M4r tivní fiHc Jauaimkí poetovu! Hchrunkv na do

odbýván byl v sobotu dopoledne
Dewey & Stone Furniturc Co ncm ioloiroinové $i au

kořalky zdarnn kitrt vlna pisy bvly p: vhc nvnl 74cVnrt noh -- í fMo 11 RoUmanův nekáiVk 42~
na katolický hřbitov v So Omaze fipalcové obyeiné lokte každý 7cT'rí'iii niarkuerry lřl:ime to Ikd rotn aby 1 !

L''r'"líi-'"y- rlioiri rozvedli svoje zboží na fiiilky im S

Přkní karláre na boty Jic ítítiu
i k:žilý ía tOw

PS r J I Mly
I tento pohřeb vypravil český

ní
pohrobník pan Janda Zesnulý
Vác Ryneš zanechal zde truchlící

Sklem krjtá poranř ne otevírarf
Bv'tiliia tiia K4c nynf- - fibc

v IiV-- k lltfrúku tlřfve
'iWÍ'V!'JJ Pílte poitovui poukázku aneb draft 'fé&pA&l

1115-111- 7 Farnam tdice

Nábytek za nízké ceny hišM 7cstála 10c nyní MMoUJLoU-ULDÍ- á l UUM
I -

PioiosTWi'1
Tclkuotarborlatk llhoTlouml

SOLTH OMAHA SYti r4- -

laii-Ki- t obi:hol~Ob] dtiivkr n tioaň S
od Ncbrakjr iuuí-- I xoíil na i lont pn- -

Laciný nábytek není vzoy

Špatný aneb špatně zpracovaný
neboť my máme úplný výběr

laciného nábytku kterýž je

krásns zpracovaný a dobře

a vydrží tak dlouho

l'ek'ií na clutaé iteíení obyjeínáT-- VIJ!

EtiJJJiJ
llou s MjfteIhtu vyplacené
PH obj'lnco 4 plnjrb kvnrtft kofalbjr v

XebrK bude iá)U úplni vyptacn
7 lokti itsriŘ 10 rokft stará

jako nábytek DejnákladnějšL
jr-
- 11 1 vi e 1 a m

cena šle r tito výprodeji 6'Jc
Uižadlii itúmytloý vynalez caur-ie- ní

hrnců nebo kaídé jiní nádo-

by k'!yi ? Z tlí vyMvS borká vo-

da -- jest nový néco co bude ne-

zbytným Vodívejte ne na to
naie ceuaY 9c

Vfiťho "palťtiwilto M1tHiru nu
h ony iiiiytu! Jo imí JrKo- -

3aintová herlínitká niklovaná Vn- -

viřka na !ivu _3S

Kiiiuiyúv Uruniína nolc koý 6c
Na ítupnř rozdílená kvartová míra

kiůi
Ha zrJarí" Etilwo iln

Dubové garnitury do ložnice

(3 kusy) se zrcadly Ain
z franc skla po (JJlUUU

Dubové kredence i velkým
cadlem z francouz-- (tQQ Pf]
ského skla za QU

manželku a pět malých dítek

Nechť přijme nešťastná rodina

jíž nelítostnou smrtí vyrván byl

pečlivý živitel srdečnou soustrasť
naši!
— Patnáctiletý Prokop Váchal

syn p Jana Váchala z čísla 1414

William ul dopraven byl v pá-

tek do nemocnice sv Josefa kdež

v pátek operován na zánět slepého
střeva Nebezpečnou operaci ta

provedl dr Allison za assistence

dra Kálala a jiných ještě lékařů a

sice S nevšedním zdarem Jak s

námi sdělil p Váchal chlapci vede

se dobře a lékaři doufají že v

brzku se ozdraví Pan Prokop
Kruml jest strýčkem pacienta

jenž zaměstnán byl u Western

Paper Co

— Okresoí komisaři udělili

včera William Haydenovi členu

obchodní fimy Haydea Bros u

na postavení předměstské

elektrické dráhy nebo drah v

okresu Douglas a zárcvefi na iV

zení telefonní linie

g! fi ~'čí prodává m re vWh liextlacíeb

pní třMr

'FijlíStilZIflISljžlíisOí

Sclililzovu rudkoví jiivo prodávíjfi

ÍOHN LIKDER velkGubcUQdník lihovinami

má na skladě

f fisĚJí stará IdjM i fiaási ita íiřfií a iikéry

2vláštš ale proslulou z r ISSi QFC& JSTaylcr
Za jakost všeho zboží ev luií ja

Te'efon 1815 "09 Douglas ul OMAHA KEB

Dubový šatník s francouzským zrcadlem 24x30 Aiq (jjj
krásné Supliky ÍJ)luUU

Kombinované skříní na knihy dubová výprava Ain

okrasným zrcadlem za OlviUU

ZvláStí dobrá hodnota ve v&ech druzích oábytka-- ai k nejlepWmu-hotoven- ého

za nejnižšf tnoiné ceny

DEWEY & STONE FURNITURE CO

Jedna na 1115-111- 7 FarHam ul Jasný počít- -

Chas Chleborád na 15 a William ulici

Anton Franci na 13 a William ulici

Johánek Bros na 13 a Center nUci_


