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— čilá porodní babická paní

Mane titale-ot- t anla v pátek
l května boubelatou dlvuUu du

rodiny p Aioit Kalpata bydlM
ho v fllt 1141 }t ( ul MlaJI

manlelé mají klikou titloat i

ptkhoJtt tortomilé prtuctrny
— Poevánkový ples cviílcí tety

Tiboru Sebranka fi 4771 M W

A pořádaný minulou sobotu ve-í- r

v loi p Jana Hrocha vydaM

it skvěle Návltva byla obrov-

ská a tábava srdečná a nenucená

Mladl i štafl bsvili o tancem ti
do tána čilí lesníci mohou li k

Seti lboll I velVooiH lioJů jsvol I

kulry a tsvaiadla ceitujklch jed-

natelů a jiných osob na eáJralt

vypláhali jim koni atd Netřeba

podotýkali l výitupy podobné

likéry ty tfjaou k ptiti!taí
ťravl pltvflaké a chutný tákuark

litt na ruce Přátelé a mírní

taiiité la saitavl se u nřho "as
Jnu" kdykoliv Ba cflě do ml-

áta kolem míitnosti jlo ae ubírá

tí budou tl

— Krájeny Bale upozorňujeme
na elegantně tifUený Hoy's Home

Saloon na rohu l j a lloward ul

v němí opít hospodaří osvědčený

čeký hostiniký p Anton Křeček

JJctc li do města aneb t mlíta a

jute-l- i sottleni hladem oeb lízni

zajděte si do hoitince Křečkova

přivábily vUy velký sběh obecen

Toto jsou přesné úapory jit lil docílíte v lomto výprodrji

kttijl tapočal tonto týden a jrnl potrvá dokud vlrchny klo-

bouky nrbudou vyprodány Tylo klobouky představují
viorky z otelil jsme učinili jarní nái výběr Jsou po jednom
a kahlého druhu a zásoby choval v sol ě všechny nejnověji! a

nrjvkusnějM viorky a barvy vyložené v této sezoně

stva tvliJiS toho mtlého Po
dobné acéoy na ulic ch odehrávaly
sa i V úterý K Jetto kuchaři p'
kaři a titktell jiní alávkáti vyrov-

návají spor svůj se isměilnavatcli
cestou smírnou a pomalu vrací sekdež řízným lelákem Slonovým

výsledku plesu gratulovali

— Minulý pátek ráno zemřel
zaplašíte žízefl a chutnými zákuzky do práce ta zteplených podmínek

přioatřil se spor vozků ae zaměat- -úitavu elepca v Nebraska City po ukojíte hlad Tél i o nějaký ten
naváleli do té mírv že isou válnétřídenní nemoci a6lctý krajan tíznějSÍ doulek a výborné doutníky
obavy před násilnostmi ČetníKarel Spěvák Tělesné pozůstatky jest pečlivě postaráno Zi nálev
zaměstnavatelé a velkoobchodnícinou naleznete buď samého Toníkazesnulého převeleny byly Ivakrem

jeho p Aat VaBkem do Omahy a se totiž dohodli ie dnes ve střeaaeb věrného jeho sklepníka p
v neděli pohrbeny ta hojného ú

Václava Naíbcrea kteříž vzorně du ráno zahájí obchod svůj ts
každou cenu přijetím do práce

Ncjvétsí lileo v roce

BOSTON STORE
Každý kus naíeho jarního zboží zvUStoí

cenou opatřen pro

Velký májový výprodej

íasteoetv příbuzných a ptáte! na WMivás obslouží Tel: A3526
katolický hřbitov v South Omaze

Zvláštní

vyprodej obuvi
— Od té doby co elegantně

vozků oeuniových Omaha Busi-

ness Men's Association přijalaTruchlícím přátelům projevujeme zařízený hostinec na rohu 13

upřímnou aoiistrasť!
Mpolfhllrý ebehdWilliam ul převzali do avé správy

usnesení že v případu bude-I- i ne-

umovým vozkům jejich Činěno pří
koří stávkáři požádají vládní úřa

— Pan Vác BartoS vyprodal hostinští Franci a Vávra vzrůstal 1500 párii mnUkích alpímkích atřrvícn zhotoveních ledním z ncilcDÍlih
stále počet návštěvníků útulnéhostinec avoj na jižní 13 ul p J obuvníků na zijiadf jest na prodej v hlavním obuvnlm Rddřlení Toto íboíf

Jeat zhotoveno dle nejnovřjíl mody ze vrch kof rnhrnuje I pro- - AI tfmístnosti té a dnes možno tvrditi dy o poslání spolkového vojska do

Omahy Ve vážné této situaci PtT POSCHODÍ NAPLNĚNO
Pezdirtzovi Pan Pezdirtz osvěd

íený hostinský ujal se správy ho
altiioii liaker a lorona ichkiou to kui jri neiiraaka na nartn při l UK
pflinřřenťm noacní na prodej jmi 14H 2JH a UlluUže "Hospoda u SBupce' téw se

nejvčtsí patronáži Čechů omažstince v pondělí v poledne a nejmodnějSÍ zásoNejvětií obchod na západě— největŠÍ
požádal policejní náčelník Dona

hue mayora jakožto předsedu po 2stm pírů pro chlapce jinochy a malí
ských Ano í krajané kteříž do by nejvkusněji novinky za ncjniŽŠÍ ceny

Obyčejné ceny Boston Storu jsdu nižSÍ než jiných
piny tilu caii iiucruvaci cen
na )rortcj po 9c

— Zástěrkový ples pořádaný

dámským sborem Hvězda Nová 'snlže- -Omahy častěji návštěvou zavfují
žarnl a policejní komise aby na

středu nařídil zavření hostinců což
7(X) párů ícnakích doiijfola Snřrova- -'zastavují se rádi v hostinci tomto Brandeisovy zvláStní ceny jsou největSÍ lácl v zemi

se také stalo Policie provází cích ceny 10 na prodej jw 98c
3()0 párů dívčích dongola Snřrovacírha rtřeží pilně neumové vozky

Doby C 86 JČD v síni p V F

Bartoše minulou sobotu večer

vydařil se dobře ai týž večer po

řádána bvla ieitě jiná česká zá

neboť nejen že se tu sejdou vždy
s některými svými známými ale i

pochutnají ai též na řízném moku
ceny lso na prodej (X VHc

podobá se že rozčilení vyvolané
násilnostmi uniových vozků valně

1(H) píirft niuínkých aatin calř pérekJ L Dnindeis & Sons bankéři
4 pror niokí na tkludy Hanka pod vládní dulilídketi

ceny ii7 na prmicj po ycbava Při výborné hudbě p St Schlitzově a chutném teplém lun

či jejž mohou dostati v kterou se již uklidnilo Netřeba podotý 301) )írň dftukch boxealf Snžrovacfch
B Letovského bavili se účastníci kati že všichni obchodníci st ivkou ceny 1150 na prodej po 9Hc

plesu ardečně a přátelsky téměř až 1200 párů muínkých domácích alijier- -
koliv dobu denní Hosté jsou
kromě toho oprávnění k vždy

touto utrpí značné ztráty Dou
au ceny 7'c na )rodej po AHcdo rána Pořádající výbor jest iejme ze delnictvo domáhali se

čerstvému snupci 14— 5W párů jro maé pány aatln neb don- -

Ktla íiicrovaclchceny po b'Jc— Tábor Nebrasski Lípa č bude splnění svých
-

požadavků
cestou smírnou a Že zachová li

výsledkem plesu úplně spokojen

— Velmi pěkně a pohodlně za i8í WOW oslaví čtyřleté tvé Mánie nejlepKÍ Knérovací střevíce do
lráce na západe ae ailnml klepanýpro sebe sympathie obecenstvařízený hostinec vlastni BRATR

NOV1NKAI NOVINKA!

SCHNEIDER & KLEIN
'

„„tvlaatnl Jodluy Cnk obobod t

mi NXlt!lVy jkj 1JH
JOHÁNKOVÉ v čís 1260— roh

M) párů dlvJích vid kld Ruírovacíeh

trvání skvělou zábavou v síni p

J W Hrocha v sobotu dne 6

června večer Obecenstvu chy
stá zábavní výbor milé překvapen

Neuí divu Xe střížní morltil obchod atfevlcu ceny f 175 j14 a William Krajané neměl

by opomenout navštívit tento ho 4X párů dítakých dongola Srífrovacďh

Mužské 75c pnwtřední tříké
atxxlní prádlo po 45c

MnJSnké prostřední třJEké íáatťřní
vlnřné axnin( jirádlo Ki 45c

Velký výprodej kávy
Velké zásoby kávy

"
jsou nyní dostávány

Llberlan káva libra lijíc
Hantoa káva libra 12c
Han Kalvador káva lilira lV-í-

íoldcn klo káva libra 154c
Martinitjue káva libra lH'íc
Interior Java káva libra 20c
Iomáctii pVatov Java káva 1Ii22hc
Maiidctittir Java káva libra 25c
O (} Java libra 2Hc

Maracaibo káva libra 30c
Arnbian Mocha libra 31c
Java a Mocha libra 35c
Mletá Maracaibo káva libra 35c

Výprodej sušeného ovoce

Vfkné broakve libra 12hc
ťékné brokve ř 2 libra loc
líkné hruSky libra 12c
IVkné hrtUky i 2 libra loc
Přkné mcruřlky libra líc
lYkné meruňky č 2 libra 11c
llexaemenué aultanky libra 20c
Přkné miiKkatelky libra 12%C

Hrozinky 4 cr libra Hc
Hrozinky 3 cr libra 10c

Hrozinky 2 cr libra 8'40
JKlé aveatky libra 12Hc
1'fkné llveatky libra 10c

Červené ívealky libra Ha

ZvIáKtnf avcatky libra Hc

Hveatky ř 2 libra oc
Přkná jablka libra 5c

řřcbranjř rybíz libra 7nc

v ď 1232 J 13 'u!

OMAHA KEB
ALOISIE ZELENÉ

v t KU Wllllmn ul Omaha
I liíiMiitliií a iiiřffil iliiíitinec neboť zde budou vždy atfevlcu ceny 7Sc jw 4'c

Jediní iednatelé v Omaze oro uroní u- -
a příjemný večírek Připravte se

nnl)}Tii Um (lila tím tt-- Mll)y mtioť lé Htetaon a Croett atřevtee iro muíe
vzorně obslouženi Johánkové

mají stále na Cepu čerstvý výtečný
Zboří na (Triliony prodává ae ra zvlÍSUS anířené ceny Sladká vína

výborných druhft prodávají ae (jallon od Wio nahoru a flrooka lirou Ultra a Orover
na nět
Chcete ai pochutnat! na výbor

ném doutníku? Zajděte aí k chval

ar
o
a
o
ar

jiK-- t tam kdykoliv nalexiiato v7ily 110J

tinut natích botnodyn kleti lanu lfležák z Krugova pivovaru ty nej ' 85Objednávky na venek vyřizují ae rychle a správnírrOiUujiy ft nlkíle tak doliró a moiliil
Vizte okno na 16 ulíllepší kořalky vlna a výborné thnti levď-J- I nekouřil Miky p tiity

Jako "Iawuy'' anebo letní ipoilnl tr4llu
y Ct krajany obalotiM ochntnf Václav Hchneíilor Jen již dflve obchod-- o

ní aolldneU avou zlákal tl v Ho Omaxe velmi mnoho přátel Navštivte JoJI
ně známému českému doutníkáři

Chas Donatovi v č 1420 Williamdoutníky Též 1 chutný zákusek
aekniiplia nikde lak výhodná Jako 31užfiké $150 a $200

ul a požádejte jej o výtečný výro pravA u ni VelK? i?bH Un-- nJIitlcli
limef nikl nb dtítiilkS má tz na pro

jest vždy připraven 3 1 xtf

— Hostinec jejž vlastní Sloup bek jeho "Kubelík" Málokdy
dej paní AIOIHIKZÍIKA

košile po 50c
'

m tuctů muíkch ořknch bíKch a
Kruml jest zajisté každému

dobře znám přece ale nyní když M "Wollstein&Co
kouřili jste doutník lepší 1 4

— Máte-l- i cestu do města 1

jate-l- i znaveni zastavte ae v ele vt n ixa ztxxxtv barcvnjích koWl viíech nejnovíjKch
barev a atřihů pro jaroa tuhíml nápr- -tam vkročíte cítíte se zvláště mile

prodá vám gallondojati změnou která se tam ne

ZástSrkovy plc
aenkaml a nedbalkového atřihu ceny
$150 a 200 na prodej po 50c

Mulakéf lM) Mocha rukavičky viech'
velikoatí po 50c

gantné zařízeném hostinci krajana
Johna M Fixy čís 1520 Dodge
ul kdež se budete moci posilnili

dávno udála Viechno nachází

se tam v novém lesku neboť

uspořádávýborným Lempovým ležákem

aneb nejlepsími likéry víny a vů
MtiJské 25c pfjloviřní punčochy řer

né a krámech barev o li)c

místnost ta jest nově velmi vkusně

vylepena viechen nábytek jest

nově nabarven 1 vůbec vSe uvnitř

a í zvenčí celá budova jest nově

dobrého clareiu za 65c

ťřiot&tQ vlastní svfi) pluctr A bude vát tUti pouze 6oc

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

bec víínt čím vám v hostinci prvé

upravena Ano nejen starý Pro

PoMorní objednávky rychle a řádně ae vyřizují

HAYDEN BROS 16 a Dodgo ul Omaha

Sp sv Anežky

v síni Metzové

f úterý iis i km

kop ale i mladý Martin kteří vás

vždy ochotně obslouží vyhlížejí

nyní veseleji Práci papírnickou
1 malířskou svědomitě vkusně
v místnosti té provedl chvatně

třídy může býtí poslouženo Též

pravé imp plzefiaké je stále na čepu
Navltívíte li jednou Johna M Fixu

buďte ujištěni že podruhé jinam

nepůjdete Zvláště krajané z ven-

kova do Omaby zavítavší budou

vždy u Johna vzorní a svědomité
obblouženi 3 1 xtf

— Krajan p Jan Trčka v č

1310 již 12 ul zakoupil a! na
Národním hřbitově půl lotu a pře

známý Fr Langpaul
— Jak výtečné lihoviny a ob

Vstupné pro osoba 25 ctfizvliítě vína má na skladě p John
Hroch oblíbený to hostinský na

Dcwcy & Stone Furniturc Co

1115-111- 7 Farnam ulice

Mbytok za nízké cony
jižní 13 ul přesvědčí vát pauí hojnéK

zve
návitěvi uctiví

VÝBOR

ložil nati tělesné pozůstatky syna
svého Joseía kterýž minulé léto

přiíel o život v Sioux City
Polévková z a a Fiorce ul jejíž
nemocni dcera musela jak lékař

lT2'tKiXťSXn 32iX3X3SXBBXXt&— Krajany naše upozorňujemenařídil užívat! vlno co lék Zkou
gma smtmmutmmwmmmmtiiiMm "žfin ro--i Laciný nábytek není vidyiela všude vlno pro dceru svou

ORCHABD

& WILHELM

CÁBPETCO

ITábytok—Kotorco a Drapcrie

"Od ncJIaelní-iSíd- i Jež Jsou dobré"
"do iiejlcpšíťii cž byly kdy zhotoveny"

na oznáraku pana Franka Břena

chvatně známého a spolehlivého
českého expressáka Pan Břen

koupiti ale o žádném lékař tak Veřejné flíkSvzďání

pochvalně nevyjádřil jako právě o

jest nyní připraven každého vzorvíně jež koupila u Hrocha Pan
ně obsloužili K účelu tomu poHroch mi na skladě zboží zaru-čenékte-

nikde levněji nekoupíte

spatný aneb Spatně fpracovaný
neboť my máme úplný výběr
laciného nábytku kterýž je
krásna zpracovaný a dobře se-

stavený a vydrií tak dlouho

jako nábytek nejnákladněji!

Dubové garnitury do ložnice

(3 kusy) ae ircadly Aia aa
ííranc aklapo JJUI)

řídil ti nedávno úplni nový na

zakázku zhotovený velký vůz a že

každého dobře obsloužil svědčí

nejlépe četné zakázky nejen naticb

— Má:e-l- i zapotřebí služeb

spolehlivého expreisáka obraťte

N(řřiní vz1ává tímto vřelé

diky milenm KiluK-tr4t- n

tvým
A Háje Palmové Wero fialo 7

Kruhu JJfevařck za neoíekivané
a proto tlm milejil pfekviifieiil-ílk- o

rl ml přichystaly v uMla
dne i kvílná itftr a jrhol m
aiiřaatfilll v pořtu přehojném H
flenuvé abralřenho títKira

Hub fialo J1J W ( W
vUStnf díky má nnrhť přijme

valeni portiínice naírho milého

krajanů ale i jinooárodovcú Za

tprávné a svědomité vykonání
svěřené mu práce ručí Fr Břen WÚm Uuvť kredence velkým cr--f

cadlcm t íraocouř Ann načíslo 1213 jižní 14ti ulice Po

ptávky možno učíníti i v hostinci akého aklaza _%
pp Francia a Vávry Telefon l
A3294

Jlaje pani ilarlora Kůrkoví sa
ardeítié a ďiiemné oolovení a
akvoatnou krticl jel ml Jménem
vSech milenýrh aixdmlriiířk fre
dala HuďUZ ujlUtíol přátelé
draní J! tento vřely" projev

bude ml vídvcky mocnou

pohnutkou k vytrvale prátl (no
dobro milého mí Háje na&eho

Dubový áatník írancouikým ucadlem aiao
"PUky $1900

MY máma nejuplnějSÍ zásoby a lze nám nabídnout! v

každý čas hodnotu jež pro vás znamená velkou ásporu pokud
se týče ceny dále pak mále jistotu že jakost jest ta nejleptí

PŘEJEME SI abyite nái navštívili a rozhlédli ae kolem

Jste vítáni v každé době ať již máte v úmyslu něco koupiti
aneb ne Bude nám potěEením ukázati vám hodnotu jež

stojí vysoko nad onou obyčejně ozoainovaoou

Kombinované skříně na knihy dubovi výprava

se plnou důvěrou na svého kra-

jana Franka Břena jenž vám

rychle a zároveB levni poslouží

Zejména ti kteříž se bodiají stě-

hovat měli by se na pana Břena

obrátit! neboť se nemusí obivati
že nábytek jich bude polkozen
Pan Břen za správné a uspokojivé

vykonávání svěřené mu práce ručí

Ptejte ae po něm buď v čís ijij
již 14 ulice aneb v hostinci

pp Francia a Vávry a— tí

— Háj Marta Čís 10 Kruhu

Dřevařek odbývati bude skvělý

ple v Sokolovně v sobotu dne

33 května Zábavní výbor zahá-

jil již přípravné práce k plesu
tomu' '
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: $1300okrasným zrcadlem za

JAIÍDAAHPOL
čeití pohrobníci a balzamovači

v čís 1233 již 13 ul

Krajané již by potřeboval! slu
I 7vláíiJf dobrá hodnota ve víech druzích nábytku -- ai k neJlcpSímH—JSti5 Jednou ardcčnl Alky Váni

vlem!

inaa Hlárketá
noiovcneno sa nejnizki mozne ceay

DEWEY-- STONE FURNITURE COf
Jedna cena 1115-111- 7 Fitriiam ul Jasný počet- -

South Omaha S kvítna Vm

mamtmmrnmsmmimmmsii

žeb jejich necbť jen a plnou dů-

věrou na ni se obrátí neboť
činnost jejich přesvědčila

každého že nikde lépe a tak vzor-

ní za zvláSti mírné ceny obslou-

žen být! nemůže Jsou připraveni
na zavolání ve dne i v noci

Kdykoliv potrbujats kotit k po
liřlw aneb k vyjfiďce cljtdnejt ai

Jej v BejvMII pftjf uvijí koní a povozil

Paláce StablcsNakupojto
(I

vlastní vkusné
zařízený

John SimáneK Hostinecsvé likéry - C HlUFÍWITOt máj'Tel 2983 ' ' - Jtxtf
— C F HEŘMÁNEK majitel

Máme blva aklaJ v(ecb ejlejrtfcli a I
~T nflpravm Mt vfuěný proti

ÚSTftELU d 241J N'ullce South Omaha Neb
roh 17 ft DaTcnport ul

i Kotšry" Jaoe-yyhHv- eJ proto
anoJIne v olut podnlknoutl I de)M vý

Bejrytiranřlilch zaob llkrfi ZAiiaf

Jipý obchod llboVlnaml nemít sni polo-rl- cl

Daílrh záaob ' ' ř'"s!í IrternnatlsiRi boisni f zďecíi

in

enJpfojixmjiiB i'i i i i ni ii i i r-j-
p

VŤttíoŤ Bchliuíf ležák aťáía aa íenn VvWni vln
1bit A kICMIIIíA tvébmitmV

grocerního obchodu v Čísle 1316

William ul upozorfluje aaie cf

hospodySky na tvůj zvláltní velký
výběr různého zboží nejen nádo-

bí kucbyCskébo' ale i stolního a

pak co se týče vlech potravin
ovoce zboží nakládaného mouky

Tl kdoítovídf mohoa vám řlol le let Povozy noiao al objednali Ul
'
talefonlcky' TEL 3C7 # 28aa likíiy vfoe ptioře aillvky atd vSbee

na tU vvrobant buď doma neb v cUluí
KOTVOVÝ"

PAIII EXFELLER

siaobá Jamná onlová doutníky O chutné lákuaky lidná nouze Jeti
Jovialní John po celý dun peřjivé Jt doplBuja Za aálevnou otáčí e ivií i
a srncoý a úslužný aklepnlk Frank ftlíks 1'HJfle ae podívat na atafé J
známa OpřlMD krajanů JUdá Joba Alninak im I

~„ m

Jt mláto a n '

iMuoa Méteiných mattť' rrrWnl: leřalky
Jame Jednatel pr# Wllnon Rya Hub- -pod nekoupíte nikde tak levně

pSiiej tjSSSÍ
Sílí

lífl
Nw 1M li ťn l7MtlMu rzév wmkiiťk prM fer Kya a moozatvl Jlnycb stejo pro- -jako u Heřmánka ' Zboží možno

objednat! i telefonem 31— rniycb
Tlwniá vína JONII LINDEII velkoobchodník lihovinami

má na skladě

A dítky mi levni na prodej M SvačinováTel B2i7a % -
Hiaji%iaif) m4Jame dodaft!y proslulých Repaold r

t

í
— Pan E NOVÁK zařMy-edtttUJa- ťrado a KteapemonK vín a J v

Trí hovant nellenMrn aiaoaycn a iioióiiboiínfiiiiřjísiiua Mm pcstsrxs nový obchod v č 1246 jižní 13
tífjnavtfSi -- íS'ái~s i íf!ts3M uXíM iMú Tina Malkr a liry

střížního1 obchodu v čísle 1254 jižní 13tá ulice Vi
' Dříve než koupíte jinde zastavte ae v jejím obchodě

neboť tak krásný a nejnověji! mody klobouk nikde levněji

nekoupíte
Dobré mužské ženské i dětské střevíce prodává nyní

od 85 centu nahoru O hojnou přízeň žádá

nfcb v(n v trhu Potřebujete u neo s

tohoto dboru doataneW a ni%

CACKLEY BROSííe Sne a v KMfiilH ntb t'# Hrm 7

ul (vedle Bratří Kunclů)Má velký
výběr zboží střížního mužských
kolil nákrčníků obuvi atd Zboží

I r i KlrllteT II 6 Pnirl cl --w IK1 1

fíborni rtoa stolal likéry
zvláště ale proslulou z r 1881 0FC& JS Ttylor

Za jakoat víeho zboZí ae ruíl 5
I

Naproti poití TeL 1148jest úplně nové a dle nynější
mody Navltivte jej prodává Jednatelé pro profliilou Bnnterovoa

samot: tnoa Telefon 1815 1209 Doualas ul OMAHA NEB
jljjUajMMMMUI-lJ!'T---

-


