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ciri při němí df inkovsti bud

mladí Kubelikové HavlUkové

slč Stasa Janečkova Program
i T - w - vé nskupovače Vozíky a dětské kočárky

v nejúplněji! rozmanitosti jaké kdykoliv
bohatý a vybraný Večer skončen

vyloženy byly v Omaze
bude alavnost taneční zábavou

J %

x % Nejvylšl jakost ta nynější cenyj nshnruVstupné do koncertu i taneční tá
Od f j OC

bavy obnáší pouze 25c pro osobu
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r t'
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Dubový šatník a francouťkým zrcadlem 14x30 Ajn nf
krásné Šuplíky ipluUU

Knmbinovioé skříni na knihy dubová výprava Ain rn
t okrasným zrcadlem ta Uli3l)U

Kvlatt riutirá hi1nU ve virch rtriud h nMivtlivi al k ne JlrC(inii-holoven- ho

ta iiíJiiIISI multié ceny

DEVEY & STONE FURNITURE CO
JcJnj cena 1115-111- 7 Faru a 111 ul Jasný poict- -

publikáoé t prvé wardy v kaukusu

železné postele 330 tlohů 1 nich! li lze

vybrali nahoru od It 75

Pohovky 30 stohů ta a nihoru od I3 73

Kombinované skříně na knihy ta 1 nahoru
od j o

delegáty do soudní a státní kon rsjí
"9věnce Za delegáta do sou lni

konvence vybrán lél krajan James

Wolesheosky a do siátnl koovenc
Stoly do kuchyně za a nahoru

krsjan P B Bandhauer — Týž
vrčer odbývána též schůze repub
likánO z druhé wardy a vybránKIOlSrClLlIlT též 9 delegátů do konvence soudn

Nabjtek do pokoje postel šatník
a prádelník nhoru odnjoPracovní stolek 43 sloků nahoru
od 3 95

Police oa nádobí 23 slohů na-

horu od f 3 83

Šstníky 73 slohů z nichž si lze

vybrali
Roitahovacl stůl nahoru od I3 30

a 6 delegátů do konvence státní

od li 30

Skříň te šuplíky do kuchyně ta a

nahoru od {230
Židle za a nahoru od 39

Houpáky po a nahoru od 99
Nálevní stolky po a nahoru

od $9 30

Buííety za a nahoru oj 11193
Dámské psací stolky nahoru od

proslulé pevkyne pí Růženy Maturové Do soudní konvence jmenován též

krajan Fr Honza a do státní kon
primadonny Nár Divadla v Fráze pořádán bude Jan Jirák Předvolby

nichž tklegáté do obou konvenciv neděli večer 12 července v Sokolovně Stolky do návštěvny nahoru od 39

Stoly pro tnfdani za a nahorubudou voleni odbývány budo

příští pátek 10 července
od $1 95

— Nemilé dobrodružství zažily
HAYOEN BROS 16 a Dodge ul Omaha

ORCHARD

& WILHELM

GABPET CO

ITátytck—Kotcrco a Draporie

'Hhí nejlttclnť jsích Jež Jmou dobré"
"do nej lepSích jež byly kdy zhotoveny"

v nedřít pozdě večer i61etá Elm
1 Aríe Mařeaky z Prodané neví sty Smetana

Pf Rur-n- a Msfirova

2 Žertovná báseři prtsdneKnii děvčata M Dudova n K Svobodovi

3 Měsíčku oa nebí hlubokém z opery Rusalka Dvořák

Theuerova z č 2810 W ul

Zásobovací obchod ve velkémSouth Omaze a 1 Slétá Anna Po Naproti nové poltě
Ff Růžena Mafurová droužkova z č 118 Pine ulice

Omaze Dívky trávily večer — Po akončených stávkách v
s) HM Kati HuboySolo houslové Omaze nastane pilno ve všechWieniawskib) Tarsmlella

Courtland Besch a kolem to hod

večer vyzvány byly iCletým Chas oborech práce Bude ke bílit bar
Barkerem a 3olctým Geo ThomaDvořák

Slíč Emily Cleve

3 Ach veil tu není -

Pi Kažena Matnrová

vit příbytky čistit a ve všech těch
to případech obraťte te oa prospísem aby te a nimi v kočárku pro

jely Dívky vyzvání toho upo vtjlclbo našeho lékárníka pana
Beránka jenž vát opatři lacinými

Píaoo ioío
) a) Nocturne op 9 Chopio
b) Trois Valné Briliante op 34 Chopio sledily načež byly zavezeny k

PfUJME SE ihned dobrá ku-

chařka a pradlena v čísle 336 So
28 St Omaha Nebraska Mzda
dobrá ' 44 -
— Máte-l- i cestu do města a

jste-l- i znavení zastavte te v ele-

gantně zařízeném hottioci krajana
Johna M Fixy Čís 1320 Dodge
ul kdež ae budete moci posilnili
výborným Lempovým ležákem
aneb nejleplímí likéry víny a vů-

bec vším čím vám v hostinci prvé
třídy může býti poslouženo Též

Florence) kdež na ně učinili zhý výtečnými prášky na bíleníSunjttiav Lnovtký ml
ralci nemravný útok Dívkám po trvalými barvmí oleji olovemZpěv sólový Vybrané
dařilo te tice čest tvou zachránit! štětkami sklem hmyzobijcemEmilie Housková
ale byly rle ttlučeoy a laty o vším možným A hoho rozbolí8 Cello Solo Nuelurno op 46 Bockmuebl
nich rozervány Křikem tvým hlava jmenováním vieho toho co

MY máme nejúplnější zásoby a lze nám nabídnout! v

každý Čas hodnotu jež pro vás znamená velkou úsporu pokud
te týče ceny dále pak máte jistotu Že jakost jest ta nejlepší

PŘEJEME SI abyste nás navštívili a rozhlédli te kolem

Jste vítáni v každé době ať již máta v úmyslu něco koupit!
aneb ne Bude nám potěšením ukázat! vám hodnotu jež
Hojí vysoko nad onou obyčejně oznamovanou

St B Letovský
přivolaly Johoa Clautena rozvá má ku prodeji neb z jakékoli jiné9 Národní pianě Vybraná směl
žečc ledu i Florence kterýž dívky příčiny vyléčí jej okamžitě a jistě
doprovodil k 14 ul Z Lake ulice Davidovými práškyjako též kašel

dopraveny byly patrolním vozem nastuzeniny a souchotiny Březo- -

pravé imp plzefiské je ttále 01 čepu
Ntvštívíte li jednou Johna M Fixu
buďte ujištěni Že podruhé jinam
nepůjdete Zvláště krajané 1 ven-

kova do Omahy zavítavší budou

vždy u Johna vzorně a svědomití

na policejní stanici V pondělí horským tbém 43
ráno Barker a Thomat bylí zatče

Pí Růžena Maiurová

Pí Maturovou tude doprovázet Letovský ml

Po koncertu následuje zábava
Vstupná: Vyhražená sedadla 75c sedadla 50c dítky ajc

Lístky oa vyhražeoá aedadla k dotíoí jou v českých lékároách p
Emila Čermáka p St A Beránka

— Krajané pozorl Známý a
ni a po ttotožoění uvězněni Dán

byli pod záruku fi200 každý obslouženi tixtf t Zdarma! Zdarma!
oblíbený hostinec na 13té ulici

vedle "Creightonova Orpheum"

vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně

Včera odpoledne odbýván nim
— Kouříte rádi dobrý doutník?soud

jestli ano tož zastavte te u Vác

Dušitka 1248 již 13 ul % požá
oblíbený Louit Máchal dlouhc eVýlet Česko Svob Školy

n bude v Raserově parku v
j smutečního pochodu nastoupena

edéfl 19 července Zvláštní vlakOMAHA
cesta k národnímu nroitovu uir-nov- é

řádu Palacký vyprovodili

dejte o "My best" Při rom mů-

žete ti vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko

tý sklepník v místě tamérn lUtté
zajitté že přesvědčí te Ze obslu-

ha u něho jett ta nejlepší neboť

každý t utměvavou tváří odchází
vyjede z nádraží Webster v i 1

hod dopoledne Jízdné tam
zesnulého bratra svého až na 18

I Od 10 června do 10 čenenco t r í
obdrží kiiždj kdo koupí zn $250 neb vfeo ko- - I
řalek vína neb likérů láhev výborného vínu

iipln4 zdaním Nabídka tato platí pro místní 1 s

venkovské odkupníky Vi%HVtuAĚtlibu l
1 SCHNEIDER & KLEIN 'SffllKsř

hojnou záiobu jakož i tabák kuř- -a Leavenworth ul — Jan Hejl odtud spokojen Řízné pivko stázpét te vstupem do parku a oa
roen byl v Březniku okres Tře taneční platíorm j 35c děti do 12

lavý iflupavý a ivýkavý Doutní-oíkov- ý

tabák prodává nyní libru
za 25c 27—

bič 'na Moravě a byl stár asi 62
le oa čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeDské a chutný zákusek

let 20c Vlak dopraví účastníky

mirrrrrtivTfTrmrrrrrrri
- PKIJME SE zkoieoá služ

ka která ae vyzná dobře ve vší

prácí domácí Hlaste se u Dr

Richard Cberoey Moore fi 1059
Park ave

— PŘIJME SE Hnrá starší

přímo před park takže veikeréroky

Ve středu odpoledne ulože
na k věčnému odpočinku ni Ná

nepohodlí dopravou odpadá JANDA A 81'OIi
čeští pobrobníci a balzamovat!

v čís 1233 již 13 ul

Krajané Již by potřebovali slu

stinném parku jenž nedávno byl

znovuiipraven nalézá te hojnost

ttále na ruce Přátelé a známí

zajisté že zastaví se u něho "na
jednu" kdykoliv na cst do mí-

sta kolem místnosti jeho se ubíra-

li budou tí

rodním hřbitově tělesná schránka
žena k vedení domácnost a k do
zoru na dítky Hlaste se v ob

vzorné české děvy Milostenky Bu

reíovy za obrovské účasti obecen
štola í lavic veliká taneční krytá
slfi šest krytých kuželníka a j —

Chodí Chleborad & Koutský čírlo
stva Prostranný dům nestačil — Krajany oaše upozorňujemeTéž prnvtden bude výletní pro

(tram žákv Ikolv NeDOchvbuiemrpro četné přátele a známé zesnulé

žeb jejich nechť jen a plnou dů-

věrou na ně te obrátí neboť do-

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

ně za zvláště mírné ceny obslou

na elegantně zařízený Boy't Home

Kdykoliv putřehiijste kořAr k po
hhm aneb k vyjížiír objednjl ti

JJ v nnjvřttí pfijřovfiě koní a povozů

Piilaco StabloH
C IMiIKMíli rOX J„

roh 17 a Davenport ul

Knfárf Jnoii vyhřívány a proto
mořno v oleb jinilníknimti I dlí vý-- lt

1'ovoy mořm sl objednali lít

dívky a truchlící rodiny třebas že že výletu tohoto súčastnf te velká Saloon oa rohu 13 a Howard ul
pohřeb odbýván byl v dn všední vh "K'- Xsjsíla krajanů již tak příjemně ztrá v němž opět hospodaří osvědčený

ví jednu neděli ve chladivém ttíuu český hostinský p Anton Křeček žen býti nemůže Jsou připravení
oa zavolání ve dne i v nocí

Množství skvostných věneft 1

nádherných daru květinových pl
nílo takméř polovicí komnaty 1

stromoví v kruhu svých dítek Jdete h do města aneb z města a

známých Lístky v předprodeji 11 jste-l- í touženi hladem neb Žízní Tel 2983 31x11

— Máe-l- i zapotřebí služebvšech žáků ikoly a na nádražíníž odpočívaly v bílé rakvi tělesné zajděte ti do hostince Křečkova

1152 jíž 13 ni- -

— Četné přítele p J Kalčlka

potěší zajisté zpráva že od čtvrté

ho července přijal mlto sklepníka
r hostinci pp Schneider & Kleina
v É již 13 ni Pan Kalfiík

vyzná se dokonale ve oboru

a rád a ochotné poslouží všem

kdož jej navštíví zbožím nejlep-li-

NavStivte jej a přesvědčte
set

— Členové Tábora Nebrsuká

Lípa č 183 W O W jsou žá-

dáni by te v plném počtu došla
vili přlStí nedělí v 1 hod odpole

pozástatky předčasně zemřelé div výborů před odjezdem vlaku kdež řízným ležákem Storzovým spolehlivého expressáka obraťte
ky Jakmile zavzněly prvé zvuky Nopomeřlte přítomností tvou pro ta t plnou důvěrou oa avého kra

piti ku zdaru výletu tobotol
ztplalíte žízeň a chutnými zákuzkyj
ukojíte hlad Též i o nějaký ten

říznější doušek a výborné doutníky

ana Franka Dřena jenž vám iONH LiNOEN velkoobchodník lihovinami
niá na skladě

rhiimnnovy ' í'rauwrei se-

hrané cituplně smyčcovým kvarte
tem p St B Letovskéhn rozlehl

rychle a zároveň" levně poslouží— V minulých dnech navštívil
est pečlivě postaráno Zf nálev- - Zejména ti kteříž ae hodlají ttéJot- - Ohnoutka z WestanNeb

s domem smutný tlumrný pláč nou naleznete buď samého Toníka hovit měli by te na pana BřenaOmanu Přijel t podívat na man

siarÉiiprMíUÉiMallífalrLpřítomných Vždyť každému bylo aneb věrného jeho tklepníka pželku svou kteráž v nemocnící tv obrátin oebot te nemusí obáviti
že nábytek jich bude poškozenVáclava Najberga kteříž vzorně

oM pomalu se uzdrtvuje po zvláště ale proslulou z r 1881 0 F C & l % Taylor

známo jk zesnulá ďva hudbu a

zpěv milovala a jak sama v ebém

vynikala Po skončení hudby ujal

vát obslouží Tel A2526 Paa Břen za správné a uspokojivénebezpečné opersci
— Též p- - Frdne do schůze Schne zahájena

bude určitě v 1 hodinu jeho bude

po ní odhalován pomník zesnulého
Zt jakost vleho zboží t ručívykonávání tvéřené mu práce ručí- Nejstariím a proto také nej 3Růžek od Prsgue Neb přijel te

oblíbenějším hostincem v České Ptejte te po něm buď v čít 121 3 Teefon 1815v minulých dnech podívat oa tyoa 120Ž Douglai ul OMAHA NEB
bratra Fr Hlídka Obřady pro již 14 ulice aneb v hostinciPrr jt bz odporu hostinecvého Antona kterýž V nemocnici
vede cvičící četa táboru Alpha tv Joseía operován byl před 14 řízený po léta krajany pp Sloupem

a Krumlem na robu 14 a William
pp Francia a Vávry 2— tl
— Krajané již jiou milovnícič 1 W O- - W

dny oa slepé střevo Pacientu vede
ul Přijďte do útulného hostincete dobře— V nedělí odpoledne odbýván

JJANNKK LKJUOJt JiOUSK
rlMiiil

EMlLHlllSE?lnVi:frí:M:
výtečného moku Schlitzova a kta
říž a chtějí výborně pobavit! měbyt pohřeb starého občana zdejší toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou
— V pondělí překvapil nát ná

ho krajana Jana Hejla z Gibson
vštěvou vážený přítel p I Mora usmívavé tváře ttarých známých

li by navštívili moderně zařízený
bottitec 'u Habru' a z roh 1 3 a
William ul v němž vévodí zná

Krajan Hejl byl po dlouhou dobu umni doutník vv ir™ na cpa nii vina a )lKrv aveczWílber Pan Moravec vlastní
pp Adama a Prokopa Kdo v ho I hulnf sikusnk vMy fio nif Jtt JwliiUilnm rro iroliilá ksniankájiž churav a brzký skon jeho oce

tam závod krejčovský a do Omaby koislky a vycbodnl smořitň Za vboraoa jsktnit vtebo zboží se rn(íttinci jích zastavil ta jednou tenkáváa bvl kařdou chvílí Proto
příjoe podruhé zase neboť nikdetmrt jeho oikoho nepřekvapila

se slova proí Bohumil Simek

věrný přítel rodiny Burelový
Hlas jeho chtěl žalem a bylo

patrno že hlubokou cítí bolesť s

milými tvými přáteli jíž ztrátou

nadané a vzorné dcery utrpěli
ránu nezhojitelnou Podobni i

p Ed Kosewater kterýž mluvil

anglicky nemohl přemoci hluboké

pohnutí tvé když vzpomněl vý-

borných vlastností a vzácného na-

dání zesnulé Na to í- - st Sokola
neslo rakev a tělesnými pozo

statky a vložili ji do pohřebního
vozu načež nastoupena cesta k

Národnímu hřbitovu Nepřehled
ni řada kočárů následovala za

vozem pohřebním Na hřbitově

rozloučil se proí B Šimek jmé-

nem truchlících přátel a známých
s tělesnou schránkou rfrabé zesnu-

lé a za všeobecného pláče vložena

přijel slavit 4 červenec Byl mi

lým hostem provdané tvé dcery

mý oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho poslou-
ží vám laramantnl Čárli nejlepší
mi doutníky likéry jakot i chut-

ným zákuskem 30— tí

Zesnul náležel k řádu Palacký te mu nedostsne lepšího 'štoíu sní

ochotnější obsluhy Při hojném
Panu Moravcovi bývalému Oma

Koutský Paint Coč i ZČBJ- - po dobu asi 20 let a
aou ae v metropoli naší líbilo

odbytu nemůže býti jinak než ie
ea že prý se velmi brzy unavil 4ISK 14 al řtuth Omaha Hb

nejednou dožadoval te pomoci fa

dové již ae mu také dostalo Za na čepu jett ttále čerstvý lízný
ml na skladě zitsoliu a ill(iiíMetzův ležák a co ta týče likérů a Nakupojtoitával sice místo školníka ve ikole

v Gibson ala odměna za práci lu doutníků tu dostanete to nejlepší
vřirf-- r

fiapini na snu n)aovjica itut
kb svíii-- nii di: nsboru
Mail Ui valikš líhlt áarav lakn tvar íeské Rccordy— snad as f 25 měsíčně — oesta svó likéry

zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "šmejd'' nekoupí 23x4
IX-- NEMM?MT11 ' 4 MOSTY ' nlb) iitcft ak Id Mi druhu nejli-pí- l

Jskotll ss eaan volíce nízkou
Vylnpujstns pokoj iifr-i!- i btrim

Čila oa živobytí jemtt a manželce V arisravMi ImS vttAtnt Brati
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