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2 kami svíllých I tmavých

nákup 300 obleků ty jsou

larev Nákup tento rrpretrniujelednu kdi koliv na cest do ma
114 So lfona SI Chttatro 111

rordřlrnv n tri rotné oddíly a
lta kolem místnosti jilio se nbíra- -

volba vaše bude volo a noobmermá jak následuje:ti budou II

— Máte-l- i cestu Jo města a

jste li znaveni zastavte ae v ele- -

Kintn tařízeném hostinci krajana

#150 zu oMekj' mn}id ronu #700
#UÓO zji olileky mající rrmi #900
#S00 za obleky mající cenu #1100olltli M čís Mio Dojet

ul kdel se budete moci posilnili

výborným Lempovým ležákem

aneb nejleptími likéry víny a vů-

bec vším čím vám v hostinci prvé

třídy může býti poslouženo Též

pravé imp plzeňské je stále na cepu
Navštívíte li jednou Johna MFixu

1

i buďte uiištěoi že podruhé jinam prrrw -- arm jr1"
nenajdete Zvláště krajané t ven

--4J kova do Omahv zavítavší budou

vždy u Johna vzorně a svědomitě

obslouženi 31x11

— Nejstarším a proto také nej- - Dcwey & Stone Furniturc Co

1115-111- 7 Farnam ulice

Láce v pracím zboži
!
'

Lace v živůtkách
' Láce v mužském oděvu'"' f:

Obrovské červnové výproSeje přinesou pěkné letní zboží za

ceny nižší než kdykoliv dříve ' i

Cen j Boston Storu vždy nojniž§í

Zboži vždy úplně spolehlivé

Jste-l- i v Omaze rozbijte svůj hlavní stan v Boston Store—

Největší obchod na západě

oblíbenějším hostincem v české

Praze iest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William

Nábytek za nízké cenyul Přijďte do útulného hostince

proslulé pevkyne pí Růženy Maturové
- primadonny Nár Divadla v Praze pořádán bude

v neděli večer 12 července v Sokolovně

Vstupné: VyhraŽeoá sedadla 75c sedadla 50c dítky 25c

Lístky na vyhražená sedadla k dostáoí jsou v českých lékárnách p

Emila Čermáka a p St A Beránka

toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou

usmívavé tváře starých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil ae jednou ten

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 nejnákladnějŠÍ

Dubové earnitury do ložnice

nřiice podruhé zase neboť nikde

fl' VVpródei
'

íin amhíéf! se mu nedostane lepšího 'štoíu ani

ochotnější obsluhy ťh hojném
odbvtu nemůže biti jinak než že

J L Brandeis & Sons bankéři
4 prae broko na vklady Banka pod vládní doblídkeo

Vklady mohou býti vyzvednuty btz výpovědi

bJS --e=—obleků
(3 kusy) ae zrcadly

t franc skla po $1900
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to neilepší j r j 21

zboží v trhu neboť Sloup a Kruml ML Dub°vé kre(ience ve"(ý'm

lP cadlem z lrancouz- - Ann njžádný "šmejd ' nekoupí 23x4
ského aklaza ÚÚUObJONH LiriDEII velkoobchodník lihovinami1

— Od té doby co elegantně

Obleky jež prodáváme zhotoveny jsou z nejlepších látek a jsou

nastříhány 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 obleky zhotovené nejlepŠími velkovyrabiteli v

Americe a dostauete obleky jež vám dokonale padnou nejnovřjSích

střihu a vzorků jež ae vyrovnají nejlepíím výrobkům zakázkových

krejčí a sice za čtvrtinu jch ceny

Zvláštní zásoby v této velké výprodeji budou opatřeny cenou

tj 50 lio 00 íu50 řt5oo a Jti8oo

Velký zvláštní výprodej chlapeckých obleků zároveB

zařízený hostinec na robu 13 a

William ul převzali do své správy
mi na skladě

stará wéíwí i Mm vína Můl a lítíhostinští Franci a Vávra vzrostal

stále počet návštěvníků útulné

Dubový Šatník a francouzským zrcadlem 34x30 Aln ni
krásné šuplíky u)liJUU

Kombinovaaé skříui na knihy dubová výprava Ain řjn
s okrasným zrcadlem za $lu(l)U

Zvlálté dobrá hodnota ve vSech druxleh nábytku— až k nejlepUlma—
hotoveného za nejniiíl molné ceny

DEWEY & STONE FURNITURE CO
Jedna cena 1115-111- 7 Farnam ul Jasný počet- -

místaosti té a dnes možno tvrditi zvláště ale proslulou z r 1881 0 F C & J S Taylor

l Za jakost všeho zboží ae ručí 51že "Hospoda u SBupce" těší se

největŠÍ patronáži Čechů omaž- -

Te'efon 1815 1209 Douglas ul OMAHA NEB

Velký výprodej nábytku
skýchV- - Ano i krajané kteříž do

Omaby častěji návštěvou zavítají

zastavují ae rádi v hostinci tomto BANNEIt LIQUOIt JIOUSE
nfeboť heien že ae tu seidou vždv TlMtnl
a některými svými známými ale i

Skvostná řada lácí pro rozumné ipoři-v- é

nakupovače Vozíky a dětské kočárky

v nejúplnější rozmanitosti jaké kdykplÍY

vyloženy byly v Omaze

na Jiho-výc- li rohu 24 á N ul
Tel Zm SO OMAHAEMIL KAřJSENpochutnají si též na řízném moku

Schlitzově a chutném teplém lun- -

Vťtcřné pivo U)e na řepa Nejleplí vína a likíry a Jemné doutnuyči jejž mohou dostali v kterou
Chutný zAkuiek viily po ruce Jet Jednatelem pro proJulé aemucaa

kořalky a východní laroožitné Za vjbornon Jakcit vfeho zboí1 se ruííkoliv dobu denní Hosté jsou
kromě toho oprávnění k vždy

Nejvyšší jakost za nynější ceny nahoru

od Í5-°-

Železné postele 350 slohů z nichž1! Izé

vybrati nahoru od rifi75
Pohovky 50 stohů za a nahoru cd 1 3 75

čerstvému Sfiupci 14—

iis%air aWr ""in 11 itit
i

j

1
— Kraianv naše upozorQujeme

na eiegantně zařízený Boy's Home Oznámení úmrtí a díkůvzdání!Kombinované skříně na knihy za t nahoru
Saloon na rohu 13 a Iloward ul

od 9 95
v němž ooět hospodaří osvědčený

ORCHABD

& WILHELM

CARPET CO

ITátytek-Koto- rco a Drapcrio

"0d ncjlnclnřjSííli Jež Jsou dobré"
"do neJlepSfťli jež byly kdy zhotoveny"

Stoly do kuchyně za a nahoru
český hostinský p Anton Křeček

Idete-l- i do města aneb z města aod ři50
Skřiti se Šuplíky do kuchyně za a

iste-l- i souženi hladem neb Žízní
nahoru od °

t

zajděte si do hostince Křečkova
Židle za a nahoru od 39

Houpáky pó nahoru od '99

NejlilubSfm íalera kl(J'enI prláváme vícrn milým přátelůrtť-J-známe-

truchlivou zvíť íe oík milovaný otec tchán a áiá

i ty f Joooí" Ioiinclr
zemfel pJ kratifké nemoci ve ítvrtelt dne 4 řervna M ve atářl 77

roků a 6 íervna odpoledne phován byl na Národním
hfhitrvlTZeinulí narodil e ve Velké Voleíné okre Nřtneckí
Brod v Cechách a pfed 19 roky pfiutřhoval do Ameriky

Moíno-- ponřkud zmlrnitl nermřrn bol níi nad bfjletnou
ztrátou milovaného otce tchána a děda byl to wjité neliíený pro-

jev přízní a příteUtví drahému zeanulému uíinřn Jakož i ona

íipřfmná áíanť přátel a známých jlí v trudných dobách utrpení ná

potéíitl e nalili '
„ „

kdež řízným ležákem btorzovýra

zaplašíte žízefi a chutnými zákuzky

Nábytek do pokoje postel šatník

a prádelník nahoru od % 1130
Pracovní stolek 43 slohů nahoru

od 3 95

Police na nádobí 33 alohů na- -'

horu od Í3 83

Šatníky 75 slohů z nichž si lze

vybrati
Roztahovacf stůl nahonj od I3 50

Stolky do návštěvny nahoru od 39

Stoly pro snídani za a nahoru

ukojíte hlad Též i o nějaký tenNáJevní stolky po a nahoru

od to 50 říznější doušek a výborné doutníky

jest pečlivě postaráno Zi nálev-

nou naleznete buď samého ToníkaBuífety za a nahoru od 193

Dámské osad stolky nahoru od
neb věrného jeho sklepníka p Mime za VOU V) nejyriícjm ui vr- -

od 95 Václava Najberga kteříž vzorně

vás obslouží Tel: A2326
lendové kteríí milovaného otce tchána a déda po dobu nemocí Jeho

laskaví a peíliví o&etřovala Jakož i vem tím kdoí drahého zenu-léh- o

k poIednfmu odpočinku doprovodili JcRté Jednou diky vSeml
HAYOEN BROS 16 a Dodge ul Omaha

— Kouříte rádi dobrý doutník? Václav Kořínek yn Anna Kořínková tnacha

MY máme nejúplnějšf zásoby lze nám nabídnoutí v

každý čas hodnotu jež pro vát znamená velkou úsporu pokud
ae týče ceny dále pak máte jistotu že jakost jest ta nejlepší

PŘEJEME SI abyite nás navštívili a rozhlédli ae kolem

Jste vítáni v každé době ať již máte v úmyslu něco koupit!

aneb ne Bude nám potěšením ukázati vám hodnotu jež

stojí vysoko nad onou obyčejně oznamovanou

jestli ano tož zastavte ae u VácZásobovací obchod v velkém 7r c r Naproti nové posté Paní Petrová a pani Mylivcová dcery

Aneíka Marie Joael Kořínek vnuci

OMAHA 11 ern IKoa
Dušátka 1248 liz 13 ul a požá

dejte o "My besť' Při tom mů
PŘIJME SE ihn!d dobrá ku

žete ti vybrati pěknou dýmku
chařka a pradlena v čísle 336 boOMAHA 18 St Omaha Nebraska Mzda aneb špička jichž mi Dušátko

hornou zásobu jakož i tabák kuř- -
dobrá 44 -

— Po skončených stávkách vlavý ÍSupavý a žvýkavý Doutní- - Velké přízni našich krajanů těší se

zajisté dovedný náš obuvník I
PŘIIME SE zručný Feznický níkový tabák prodává nyní libru

zazic 27—oúmocník který se vyzná v dělání

Zdarma! Zdarma!uzenářského zboží a též i v sekání

Omaze nastane pilno ve všech

oborech práce Bude se bílit bar-

vit příbytky čistit a ve všech těch-t- o

případech obraťte ae na prospí-

vajícího našeho lékárníka pana

Beránka jenž vás opatří lacinými

v í 1414 již 13 ul 'Á

masa musí mluvit anglicky Práce

a dobrv dat ae zaručuje Hlaste

JANDA A MOlu
řeltl pohroboíci a balzamovaíi

V ííí iiž M Ul

Oíl 10 řnrvtiíi do 10 července t rkdež vykonává svědomitě a levdě

WrřrrTTTVTyTTTTftyvT
— Naše české dámy tuží se $

obvyklou u nich horlivostí aby

zabezpečily zdar koncertu pí Rů-

ženy Maturové kteráž zapěje Če-

chům omažským a zajisté i Čechům

nebrasským v Sokolovně v neděli

dne ii- - Července večeř Úplný

program pro koncert tea není sice

dosud sestaven avšak jak námi

sděleno bude bohatý a vybraný
Prozatím zabývají se dámy pilně

všecky správky obuví Mátelise u Jos NejepÍQskýho ds roba
§ obdrží každý kdo koupí za $250 neb více ko- - I
& „ltr mh lllnrri lnliAV vhnrttrfli A ví tlil o

výteřnými prášky na bíleniiG a William ul Omaha 43 Krajané již by potFebovali
ifciich nechť jeo plnou dfl- -

vaši obuv rozedranou učiníte

když ji zanesete p Janotovitrvalými bammi oleji olovem
věrou oa oi ae obrátí neboť do- -

štětkami sklem htnyzobijcem a

ar JUllIt liliu jív" iiwu) w j
v- -

j
v ú(t zdarma Nabídka tato platí pro místní 1 %
r 1

Vyboda tato niva a líbu o
kterýž oboru svému jak náleží— V pondělí poziě odpoledne

savadní Činnost jejich přesvědčilioodána bvla žaloba proti policisto vším možným A boho rozbolí

hlava jmenováním všeho toho co
rozumí V přízeň krajanů se po-

roučí Váš JAN JANOTA £každého že nikde lépe a tak vzor
ví GoodricbQvi kurýž obviněn je

o netyaa g
1232 Jižní n ul
álf AHA KIt

ně za zvláště mírné ceny obslou

Z venkovské oukiipniky

! SCHNEIDER & KLEINmá ku prodli neb z jakékoli jinéze zabití Elmera bcotta ane 7
žen býti nemůže Jsou připraveničervna večer Žaloba vystavena li im atavaiy

v m w qpříčiny vyléčí jej okamžité a Jisté

Davidovými' práSkyfako též kašelna zavolání ve dne i v nocibvla Doliceiním soudcem Berkou a

Tel 3985 3ixtí
odpřísahouta příručím okresního nastuzeoioy: a souchotiny urezo-horský-

tbám 43— Máe-l- i zapotřebí alužebnávladního Burnbamem Zatykač
doručen byl policejnímu náčelníku

spolehlivého expressáka obraťte
Donahue-ov- i se a rlnou důvěrou na avébo kra

-Gcské Rccordyíana Franka Efena jenž vám Nakuptjto
své likéryrychle t zároveS levně poslouží

Zeiména ti ktefiž ie hodlali sté

i Kdykoliv potřtbujete koíár k

vyJfMce obJťdi)Jt i

Jej V dcJtCUI pajovně koní a povotft

Palaco Stablcs
C UťKEIOHTOS aiaj

roh 17 a Davcnport ni

Kořáry Jaou vybHvány a proto
možno v nlcb podniknoutl i dělil vý-

let Tovory tatifno l objcdnatl lil
telefonicky TEL 257 ' f 28

prodejem vstupenek a nelze

jsou hned v začátcích

výsledkem spokojeny Nebude

zajisté nikoho kdo by se osmělil

odepříti vstupenku nabízenou mu

ku koupi obětavými damami naši-

mi Vstupné do koncertu jest
velmi nízké tak že usnadněn jest

přístup do něho každému' Vstu-

penka na vybražené sedadlo stojí

pouze 73c na ostatní sedadla

30c a dětské lístky jsou po 25c
Příští ichflz j zástupkyB dámských

spolků v níž sestaven bude pro-

gram koncertu a projednány jiné
důležité záležitosti odbývána bude

ve středu dne a června večer v

obydlí pí Marie Křížové i č 17a

již 16 ul t

- V Dondělním večerním zase

f 4 tmy- í£'é i '
Máme hlavní iklail viecb oejlenffcb ahovat měli by ie na pana Břena

obrátili neboť ae nemusí obávali fiměřiolitt výrobuPAIřl EXřELLER nejvybraneliileh ziiob Jlkérfi íiit1

Vimc eMMMÍ fiml U ie Mf aeui A Jitý obebod lluovinami něm ani poiože nábvtek iich bude poškozen
}tňat ciaobfcfc 6ŮUiA takajib onb i vid aailcb ztoob '

_ ít- -l Jí -Pan IJřen za aorávné a uspokojivé
V ST AHNS RECTOHVi TI kdo to veai monoo wra říci

llkét vtna DiinC iilivky atd vftbecvykonávání evěfené mu priceruciIIO FA&T I2V&T

Pteite ae do něm buď v Cla UM
'15 - i -„ J'J- -

na y vyrobené buď doma nb v cizině

Jest mil!© e n

{ Kařalkr ( r ?

- A Wllu Ra litin

iiž' 14 ulice aneb v hostinci

Hodící naviecbny arunyio-
-

i Doarafů a graíofonS Zvllaté

' opoiorfiujl na nejnovéj&í a Jedl

né tobo druhu ěeaki recordy

Bohumíra Kryla
nejznamenliíjílbo íkornetiaty na
véti jiebá JeatM roznýcb ífaol

výhradné ieských národních

tísní t dnet z českých oper

i kv-i- -v unrvnvtHcr
do Francia a Vávry a— tí

PAIN EXPELLERU vyiUouiw

liiíiořoto Wrti věd+í vydá ter Kye a mnoíatvl Jiných tejn pro- -
— Krajané již jsou milovníci

BOHATÝ VÝBÉR

krásných a módních dámských klobouka
"

lolcb1
I' Trbvraávínavýtečného moku Schlitzova a kte

říí rhtřií výborně Dobavití mědáni školní rady jmeoovini byli
vají nesčíslné dosvědčeni panu

rynifc4jíitb lékarsWsb
leifltfibnevéh" pfpojiti aou-hi- a

avút k timkterí chval tento
Jame dodavtly proalulýcb Ileptold mi aa akladt

Díla nDozorHafl že lze dtutatí veíkeréučitelé a učitelky jakož 1 školnici

ora oříšti rok Z učitelek jsou 1 & -- iiriih i4ilkfrh a atolli by navštívili moderně zařízený
hoaticec 'u Habru' a z roh is- - a

neinovélSl ěealié plnné duetta kuplety
pí Julia Stenicková 1412 ji2 13 ul

čtyři Češky a sice slečny Anna Blcbvía v trbu PotrebuJte-- néco z

tohoto odboru dostanetn u oif

CACKXEY BROS
William ul v němž vévodí zná-

mí a oblíbený hostinský KarelMachova Marie Nováčkova Emma
(privc 82 kfoliek ikol

popévky a cviáat éenkt feaaenai vaiecay

8znamy se za lion aa požádání

Laberateř- - efTIee

Ed Jedlička
Rosický a Anna Svačinová Ze

Cbcete-- ll skntařoé polidití aobt klobouk vkuanf tajdete jen k pani
ŘWnikoTé kdet zajiaté k íplné tvé apokojeooati bodeta obaiouiaoy
Výběr kloboukft Jak pro paní dívky tak I pro malé dřti Jet dplnýikninfkA isou tři kraiaoé a sice tiboraí t atolal Uktry
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Jan Hejl v Gibson škole


