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Obleky zhotovené na prodej aa 73c v sobolu

Oblek) ahoiovené na prodr za f 113 v sobotu

Obleky (hotovené na prodři a I130 v sobolu

mi „aiaMaaMraaaaBaíM
45c

73c
v3c

5

I145
Obleky zhotovené na prodej (a H 00 v sobotu

Obleky (hotovené na prodej za la 30 v sobotu
TÍM w m

!

HAfEN BKOS
Vyprodej obleků

Obleky jež prodáváme zhotoveny jsou z nejlepŠIch látek a jsou

oastříháay a ušity znalci Velká stupnice na jaké tento oděvní ob-

chod vedeme umožňuje nám abychom vám ušetřili asi polovici pra-

videlného vydání u obyčejného obchodníka oděvem Mimo to my

prodáváme pouze oblíky zhotovené nejlepíími velkovyrabiteli v

Americe a dostauete obleky jež vám dokonale padnou nejnovějších

a vzorktY jež se vyrovnají nejlepším výrobkům zakázkových
í a sice za čtvrtinu jch ceny

Zvláštní zásoby v léto velké výprodeji budou opatřeny cenou

$7 30 lio 00 t2 30 I13 00 a $18 00

Velký zvláštní výprodej chlapeckých obleků zirovefl

Větší snížení cen na

rNovéiti letním zboží
Naše velké červnové výprodeje přivedou za statisíce

dollarů vhodného zboží za ceny značně snížené

Yif #éí drwril zapojí jnH 8 Cerna

Všechny $1 50 Čalounové záclony na dvéře po 50c každá

Všechny $500 Pr čalounové záclony na dvéře poltoo každá

Všechny Í7 50 až I1000 Pr záclony půjdou po Í150 každá

Záclony ze Švýcarského mušelinu po 33c a 50c pár

Všechny I5 a lio pokrývky na postel po lJ98

Dámské nové živ lilky

7namenité střihy všech nových oblíbených mod

pro 1903

likéry ty nejsou k ptetlttiteni
Privi plzrlUki a chulný aákutik

itile na ruce Přáteli a cnintl

tajiité le aaiiavl se u něho "na

jednu" kdykoliv na cesii do mi-

na kolem mlMnotti J ho te ubíra-

li budou tí

— Máte li centu do města a

jste li znaveni tantavle se v ele-

gantní talfftcném hostinci krajana

Johna M Pixy Čt 1310 Dod

ul kdcl se budete moci posilnili

výborným Lempovým letákem

aneb nejlepšlmi likéry víny a vů-

bec vším Čím vám v hostinci prví
třídy může býti poslouženo Též

praví imp plzeňské je stále na čepu
Navštívíte li jednou Johna M Fixu

buďte ujištěni žé podruhé jinam

nepůjdete Zvláště krajané z ven-

kova do Omany zavítavší budou

vidy u Johna vzorní a svědomití

obblouženi 3ixtí

— Nejstarším a proto také

hostincem v České

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem aa rohu 14- - a William

ul Přijďte do útulného hostince

toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou

usmívavé tváře starých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil se jednou ten

pfijae podruhé zase neboť nikde

ae mu nedostane lepšího 'štofu'ani

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co ae týče likérů a

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

žádný "Šmejd'' nekoupí 33x4

— Od té doby co elegantně

zařízený hostinec na rohu 13 a

William ul převzali do své správy
hostinští Franci a Vávra vzrůstal

stále počet návštěvníků útulné

místnosti té a dnes možno tvrditi

že "Hospoda u Šflupce'' těší se

největší patronáži Čechů omaž-skýc- b

Ano i krajané kteříž do

Omany častěji návštěvou zavíiají

zastavují ae rádi v hostinci tomto

neboť nejen že se tu sejdou vždy
a některými avými známými ale i

pochutnají ai též na řízném moku

Schlitzoví a chutném teplém lun-č- i

jejž mohou dostati v kterou-

koliv dobu denní Hostí jsou
kromě toho oprávněni k vždy
čerstvému ŠBupci 14 —

Velký výprodej nábytkumír?" ~rr£L~~~m

Zdarma! Zdarma!?
Od 10 června do 10 července t r

Skvoatná lada lácí pro rozumné spoři-

vé nakupovače Vozíky a dětské kočárky
v nejúplnější rozmanitosti jaké kdykoliv

vyloženy byly v Omaze

NejvyŠší jakost za nynější ceny nahoru
od I300

Železné postele 330 slohů 1 nichž sí lze

vybrati nahoru od # t 75

Pohovky 50 stohů za a nahoru od I3 75

Kombinované skříně na knihy za a nahoru
od 1995

i obdrží každý kdo koupí za $250 neb více lot-

r řalek vína neb likérů laliev výborného vína

ř úplné zdarma Nabídka tato platí pro místní i

9r 1 mim „ ~

v 1
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— VjlH žáka ťf sob Školy

omehkl uspořádán bude tudíli

dne lí trvence do Kunrrove

patku
— Do 3- - května donesla pe-

člivá porodní babická pí Mary

Glade ovi statného thlapef k do

todmy krt]na p Iraaka Vleka

í 1410 William uti a dne 1

června iliínou děvušku do rodiny

p Vtut Tichého t 1417 jit 14

ul šťastným tatíkim grtuhi-jeme- t

— Jil přišlí neděli budou mlti

ptitelé našich bujarých SokoKWíi

příletitost pokochati se pohledem
na ladné jich výkony Cvičící od-

bor Til Jed Sokol i spoluúcin-kován- i

Sokolek 1 iikt uspořádá v

neděli odpoledne v Sokolovně

veřejné cvičení k němuž ae jil po
delli dobu pitně připravují Toto

veřejné cvičeni má podali důkaz

Že Sokolfci naši upřímně ae vyna-analil- i

aby o státníh závodech

jež pořádány budou ve Wílber ve

dnech ia 13 a 14- - června mohli

úspěšně zápoliti o palmu vítězství

a ostatními abory sokolskými Ve-

řejné cvičení zahájeno bude určití
ve 3 hod odpoledne provedeno
bude o oěm několik novinek

Doufáme pevni že

přáteli příznivci ivarných našich

Sokolíka i Sokolek v hojném

počtu dostaví se v neděli do So

kolovny Večer uspořádána bude

v Sokotovot taneční zábava

— čeští republikáni nesou vel-

mi těžce propuštění váženého kra-

jana pana F W Bandhauera z

důležitého úřadu příručího měst-

ského klerka Propuštění jeho
nesou tím trapněji poněvadž se

domnívali že zvolením Elbouroa

zt mětského klerka zapezpečeoo
bude i místo p Bandhauerovi

Nikoho ani ve snu nenapadlo že

by Elbottrn zamýšlel zradili důvě-

ru českých republikánů jichž po-

moci do úřadu byl zvolen Známo

jest sice všeobecni že Elboura až

do republikánské konveoce lámal

statečně dřevce pro vítízství "re-

formní'' strany v jejíž čelo posta-

ven byl odštípenými republikány

pan Erasmuf Benson Než my-

slelo se že po obdržení nominace

od zvítězivších republikána EN

bourá bude loyálnlrn vůči nim

Vlak nestalo se tak jak patrno

jest 1 propuštění p Bandhauera

Elboura pitrui jen ze vřelé ná-

klonnosti k poraženi frakci t rv

"opravco" uprázdnil důležité

míato ivího příručího pro stvůru

frakce té Nemotorné jsou vý

mluvy jeho proč prý p Bandhau-

era propustil žádný rozumoý
člověk tvrzení Elbouroovu viry

nepřikládá Paa Elbourn může

být ujištěn že kdyby byli čeští

republikáni jen tušili jak ae bodlá

zachovatí vůči p Bandhauerovi

nebyl by dnes městským klerkem
— Že by však republikáni pro

Čechy vůbec nikdy ničeho neu-čini- li

jest mluvení do větru

Starší občané vidí dobře že to

byla strana republikánská od

kteréž se dostalo Čechům nejprve
uznání a teprve od republikánů

přiučili le tomu tíž demokraté —

Až dosud jediný Čech dostal ae

od minuli měsiaké volby do úřadu

aice p Eduard litích jenž usta-

noven byl příručfrn policejního
komisaře Jest přáním naším aby

alespofJ Jeíti dvcurn krajanům

eluíných míst se dostalo

— Zubní lékař Bailey zaměst-

návající českého assiatenta ručí

za veškerou práci jím zhotovenou

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Faxton bločku ~8
— Tábor Nebraaská Lípa č

183 WOW oslaví čtyřleté avé

trvání skvělou zábavou v síni p

J W Hrocha t sobotu dne 6

června večer Obecenstvu cby
atá zábavní výbor milé překvapení
a příjemný večírek Připravte ae

na nit

v

t venkovské odkupníky v~iá "
f

I SCHNEIDER & KLEIN ÍSafej
Stoly do kuchyně za a nahoru

od $150
SkříR se íuplíky do kuchyně za a

nahoru od I j 50

Židle za a nahoru od 39

Houpáky po a nahoru od 99

Nálevní stolky po a nahoru
od I9 50

Buííety za a nahoru od % 11-9-

Dámské psací stolky nahoru od

Nábytek do pokoje postel šatník
a prádelník nahoru od li 150

Pracovní stolek 43 slohů nahoru
od Ij 95

Police na nádobí 25 sloho na-

horu od I385
Šatníky 75 slohů z nichž li lze

vybrati
Roztahovací stůl nahoru od 1330
Stolky do návštěvny nahoru od 39

Stoly pro snídani za a nahoru

od ÍJ95

r

oll)iny budou vt W1IN1 v

dnth 11 1 $ 14 ttrvpa li

Uííu ti'ti Ďtjítl!u ijvJii Ct

tliA bvbtasakých 1'm Joy la a

il frvna inlMy dráhy nutní
jUdné do Willtt ae %Uch řaml

litů a v odli dne 14 ťotvna

vyprava bude do Wilbcr ivláltní
Uk a Umahy a ae Schuylrr

Jiidni tam lpít obnášeli bude

puutefi30 U nedělním výtriu

piovtilrn bude prontocvik vinni

jednotami aokoliký-n- i sa spolu-úíinková-

Sokolek omal-kýc- h a

toíith-omalskj-c- Zábavní výbor

ct:yttá výletníkům rotkoloou a

milou ribavu
— Po skončených alávkich v

Omne namane pilno ve všech

oborech práce Bude se bílit bar-

vit příbytky čiatit a ve všech těch-

to případech obraťte ae na prospí-

vajícího našeho lékárníka pana
Beránka jenž vás opatří lacinými
a výtečnými prášky na bílení

trvalými barvami oleji olovem

Štětkami sklem hmyzobijcem a

vším možným A hoho rozbolí

hlava jmenováním všeho toho co

má ku prodeji neb z jakékoli jiné

příčiny vyléčí jej okamžitě a jistě

Davidovými práškyjako též kašel

nantuzeoiny a souchotiny Březo-horuký-

tbém 43

Chcete ai pochutnali na výbor-

ném doutníku? Zajděte si k chvat-

ně známému českému doutníkáři

Chas Donatovi v č 1420 William

ul a požádejte jej o výtečný výro-

bek jeho "Kubelík" Málokdy
kouřili jste doutník lepší 1 4

— Krajany naše upozorfiujeme
na elegantni zařízený Boy's Home

Saloon na rohu 13 a Howard ul

v němž opět hospodaří osvědčený
český hostinský p Anton Křeček

Jdete-l- i do místa aneb z města a

jste-l- i souženi hladem neb Žízní

zajděte si do hostince Křečkova

kdež řízným ležákem Storzovým

zaplašíte žízeB a chutnými zákuzky

ukojíte hlad Též i o nějaký ten

říznější doušek a výborné doutníky

jest pečlivé postaráno Zi nálev-no- u

naleznete buď samého Toníka

aneb věrného jeho aklepníka p
Václava Najberga kteříž vzorní

vis obslouží Tel Ai56
— Kouříte rádi dobrý doutník?

jestli ano tož zastavte se u Vic
Dušátka 1348 již 13 ul a požá-

dejte o "My besť' Při tom mů-

žete si vybrati piknou dýmku
aneb špičku jichž mi Dušátko

hojnou zisobu jakož i tabák kuř-Jav- ý

iflupavý a žvýkavý Doutní-níkov- ý

tabák prodává nyní libru

za asc 27—

JANDA A SPOL
čeští pohrobníci a balzamovači

v čís 1335 již 13 ul

Krajané již by potřebovali slu-

žeb jejich nechť jen a plnou dů-

věrou na ni se obrátí neboť do-

savadní činnost jejich přesvědčila
každého že nikde lépe a tak vzor-

né za zvláštt mírné ceny obslou-

žen býti nemůže Jsou připraveni
na zavolání ve dne i v noci

Tel 2983 3ixtí
— Velmi pěkně a pohodlni za-

řízený hostinec vlastní BRATŘÍ

JOHÁNKOVÉ včía laCo—roh

14 a William Krajani neměli

by opomenout navštívit tento

neboť zde budou vždy
vzorně obslouženi Johánkovi

mají stále na Čepu čerstvý výtečný
ležák z Krugova pivovaru ty nej-lep- ší

kořalky vína a výborni

doutníky Tiž i chutný zákusek

jest vždy připraven 3 1 xtí

Velki přízni naíich krajanů těší se

zajisté dovedný náš obuvník

JVTV TVTVO'r A
v č 1414 již 13 ul

kdež vykonává svědomitě a levni

všecky správky obuvi Míte-l- i

vaíi obuv rozedranou učiníte do-

bře když ji zanesete p Jaootovi

kterýž oboru svému jak náleží

rozumí V příze! krajanů se po-

roučí Vál JAN JANOTA

43m
— Máie-l- i zapotřebí služeb

spolehlivého expressáka obraťte

se plnou důvirou na svého kra-

jana Franka Břena jenž vám

rychle zároveň levni poslouží

Zejména ti kteříž ae hodlají stě-

hovat měli by ae na pana Břena

obrátili neboť ae nemusí obávati

le nábytek jich bude poškozen
Pan Břen za aprívni a uspokojivi
vykonávání svěřené mu práce ručí

Ptejte ae po oěm buď v čís 1 a 1 5

již 14 ulice aneb v hostinci

pp Francia a Vávry a— tí
— Krajané již jsou milovníci

výtečného moka Schlitzova a kte-

říž ae chtějí výborně pobavili mi-

lí by navštívit! moderní zařízený
hostinec 'a Habru' a roh 13 a

William ul- - v nimi vívodí zná-

mý oblíbený hostinský Karel

Cbleborid Kromě tobo poslou-

ží vám iaramantnf čárlí nejlepSÍ-m- i

doutníky likéry jakož i chut--í

oýra zákuskem jo—tf

Není divu ieitFlinía módní obchod

ALOISIE ZELENÉ
v ě 1814 Wlllltim ul Omtba

HAYOEN BROS 16 a Dodge ul Omahanabývá řím (Kle tlm víttl obliby nboř4

ORCHARD

& WILHELM

CARPETCO

ITábytek-Kotc- rce a Drapcrie -

"Ort iiejlatlnejšícli Jež Jsou dobré"
"do nejlepsícli jež byly kdy zhotoveny"

Jdřt tam miyKoiif naleznete v?oy doj
nnt naiicb boanodvA které tnou pře- -

Zásobovací obchod ve velkém Naproti nové poštěvéilleny iti nikde tak dobré modnl
zboíf levníjl nekoupí Látky na aty
Inko "Lawny'' anebo letní unodnf prádlo
nekoupíte nikde tak výbodoi jako
pravé u ni vamy vywr icn nejiapaico
lunefniků neb deHnfkn má Mina pro

dej paní ilOIHIE ZEIKXA Dcwcy & Stone Furniturc Co

1115-111- 7 Farnam ulico

Nňbytok za nízké ceny
Nakupojto
své likéry
Máme hlavní aklad víerh neJlftpHcb a

f
II

IV

"5

- '4
nejrrbranclifcb záaob likerft Žádny

MY máme nejúplnější zásoby a lze nám nabídnout! v

každý čas hodnotu jež pro vás znamená velkou náporu pokud

se týče ceny dále pak máte jistotu že jakost jest ta nejlepSÍ

PŘEJEME SI abyste nás navštívili a rozhlédli ae kolem

Jste vítáni v každé době ať již máte v úmyelu něco koupiti

aneb ne Iiude nám potěšením ukázali vám hodnotu jež

stojí vysoko cad osou obyčejní oznamovanou

Laciný nábytek není vždy
špatný aneb špatně zpracovaný
neboť my máme úplný výběr
laciného nábytku kterýž je
krásna zpracovaný a dobře se-

stavený a vydrží tak dlouho

jako nábytek ncjnákladnčjíí

Dubové garnitury do ložnice

(3 kuay) ae zrcadly Ain
z íranc akla po jM}JUu

m

Jiný obchod lihovinami nemá ani polo-

vici naiicb záaob

TI kdoí to vidí mohou fára Mel I
na likéry vína piin' ailivky atd vfibec

ns v&e vyrobené buď doma neb v cizině
Jeat míito u náa

Kořalky
Jim Jednatel pra Wllaon Kye llun-to- r

Hji mnoíatvl Jiných stejně pro-

slulých

Výborná fina
Jame dodsvately proslulých Ilepaold

IM Krado a Kscnpernong vfn a J v
vrrboranA nJIptfrh aladkýrh a atol-nic- h

vln v trhu Potřebujete 11 něco t
tobolo odboru dostanete u náa

CACKLEY BROS
Výborná r1Da utolol ilkarr

Naproti poště Tel 1148

Jednatelé pro proalulou liunterovoo
aamoíitnou

(fA Dubové kredence l velkým zr- -MWollstein&Co tauicrn i francouz
ského akla zali

$1900
Dubový íatník i írancouzkým zrcadlem 34x30
kráné Supliky

Kombinované skříni na knihy dubová výprava

okrasným zrcadlem za $1300

prodá vám gallon

dobrého claretu za 65c

Přineste vlastni svůj plucar a bude vát atáti pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK

622-52- 4 jižni 13 ul Omaha Neb

Zvlíltí dobrá hodnota ve vaech drurlch níbytku— ai k nejleplfniia
hotoveného za nejnIZAl morn ceny

DEWEY cfc STONE FURNITURE CO
Jedna cena 1115-111- 7 Farmun ul Jasný počet- -
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ll!(tHI Ti KONT srtr

Kdykoliv potřebujete ko£ir k po

brbu aneb k vyjížďce objednejte il

Jej v nejvetíl pftjřovní koní a povozí

Palaco Stablcs
CHCKEHJHTOS waj

roh 17 a Davenport ul

KuHrj Jsou vybHvány a proto

molno v nich podniknout! I delií

Povory moJno ai objednali Ul

telefonicky TEL 887 M

(t yxmen f prou tf ky a dítky má levně na prodej M Svačinová majitelka
Ki atřížoibo obchodu v ílsle 1334 jižní 13tá ulice

A Dříve než koupíte jinde zaatavte ae v jejím obchoděFHSKJM BOLESTEM 1
i neboť tak krásný a nejnověji! mody klobouk nikde levnějirtteamatlsma píchání i bocích ití
nekoupíte '

Dobré mužské ženské i dětské střevíc prodává nyní
[{i od 8 centů nahoru O hojnou přízeB žádá

08 A RICHTERA T

"KOTVOVÝ"

PAlli EXPELLER
Jwtoa t—ord mrtMml mámých oobi

imiitaum~M'rMmimi ur m — umíní iw'M ' — mm M

České Recordy
Pfttodai (Mfeter)

fimef ielíTi výrobu
Hodící se na víecbny druhy

a grafofonft Zvláitě

upozorfiujl na nejnotřJK a Jedl '

ní tobo druhu tenké recordy

Bohumíra Kryla
neJznamenllíJHÍbo kornetlaty na
avété jiebt jeat M různých ťlael

rýbradné íských národních

písní a duet z českých oper

Dále opowwBtiJI Ca lze doatatl velkeré
neJnovéjM eké pian duetla kuplety
popěvky a tviáif eeaké kedebai válečky

Seznamy ae zalloa na poládáaf

LaberaUř a eíTlee

£L Jedlička
1359 Ar A New York City

'ernahaAttickAlnnelÍvl BOHATÝ VÝB£R

krásných a módních dámských klobouků
aniaatkluM

J0NI1 LifJDEN velkoobchodník lihovinami
má na skladě

U kat (wiapefcWřv!! lefcJ

hyaemWy4o&Sla V

pí Julie Steniúkoá 1412 ji2 13 ul
]}iá stmi tepM 1 Wct Tina liái i liťfíř í

lat tne m léMf ! pMtt e™
Cbcete-- ll tknteěně poHdlti aobl klobouk vkaan sajděte Jea k paol T

f 44 IIHWIMqllirwiil! lín 8tnlfkové kdel aaJíeW k nplné své aeokojenoatl budete obaiouzeny
Výbtr klobouka lek pro pani dívky tak I pro malé děti jeat tf plny

zvláitě ale proslulou z r 1881 0 F C k J S Ttylor
Za jakoat všeho zboží ae ruíL 5

Telefon 1815 1209 Douglas ul0HAHA NEB
Qápr%% rai 1 Za všecko sboH M ruíi
pw t awíi''-- -

afM wv '


