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100 kusů stolního nidnbi (angli vrlrjol vystupuji Jtko tvobodář
Kioghatvy na tásiěry po 5: yard

cký pntculáo) druhá lenská cena dle slov nýťrl dle skutkůne
— skvoMná stolní lampa tleli Idycky milerád kdyl mni plíle- -

leoUá cena — skvost lé album iiost Imde k lomu dánt Ura

první mužská erna — velký ce líku vyslechnu ba přiznám te le
stovní kulr druhá muka cena řednišky jeho velice se mi za- -

— pozlacené stojací hodiny (Di mlouvtjl však jako Člen mladé

v)loíno hojnot prodavačů ktefl

vám poslouří a bjdou k vám mlu

viti v řeči vili vlawtnl budete ti ti

tak přiti ZJt rt několik cen a

ostatní abolí jest poměrně srovná

Uk Ucioé Mulské vyžehlené
košile se svláltolmi manšetami

aoc tělké Fiieze UUfrt t vlně-

nou podšívkou a vysokými límci

I3 9-- mužské chlupaté klobouky

asc' Rockí&rd mužské punčochy

lét hně lé punčochy3 páry za 10c

mužské "jeans" kalhoty malých

rozměrů poue 90 mužské cor

doroy obleky I3 90 spodní košile

sflýsovaoou podšívkou aoc Černé

worsted kalhoty 75c kožešinou

lemované zimníky velmi levné až

t j 90 černé satinové košile 39c

mužské černé obleky t dvojitým

xon) třetí mužská ceos — toaletní jeltě avšak tdiroě prospívající
nádobí první skupinová cena —

ednoty strschuji se by píednášky
6 kusů japonského porcelánového podohné jí strnou poládaoétdra- -

nádobí druhá skupinová cena a silný kořen její oepodková- -

valyI5 00 a konečně tři peotžilé ceny

pro šašky Ceoa prémií tčch jest Naše íednota neiklídi se ze

Í75 00 Nestojí ka?dá z prémií

Riloy Brotliors Co
VELKOOBCHODNÍCI

Likéry adoutniky
Old Milltary Ityc — Dlamoinl It Kyo

N H Archer líourbon

1118 liiritnm Nt 03IAUA

amých tvobodálů neb nevěrcú

ak nim bývá též zhusts přezdí

Nejlcpší Amoskeag ginghsmy pů-
-

dou po 6c yaid
jopalcové petkaly Cervenémodřé

a lidé po 6c y d

Vlrchen nrilrplí kartoun (calico)

po $c yard

Vltchny flioelettes po 8c yd
Kostkované střížní zboží poajíc
Nebílený mušella po j}íc yard
Pěkné taíelta pentle různých ba-

rev po 10c yd
Pěkné salinové pentle po 15c yd
červené a modré látky do kapes

kut3Cpo
Mužské pěkné bavlněné punčochy

po 3c pár
Pěkné perleťové knoflíky

po 1 }4c tucet
Mužské bavlněné ílanelové ruka-

vice a rukavičky po7# pár
Výprodej všech dámských zim-

ních klobouků pod cenu

Máme na skladě též pěkný vý-

běr masek
M SVAČINA

1245 již 13 ul Omaha

těch za získání? Zajisié že aoo

Zábavní výbor dal si opravdu le váno nýbrž sestává z valné části

ee pan Dvořák itkoupili si vlattol

tvou farmu a sice Botivar Polk

Co Mo kanil se minulý čtvrtek

stěhoval Hřrm p Dvořákovi

vleho adaru novém jeho

— Laskavostí rotstíoého Ikol-n(h- o

rady p E Čermáka doMalo

Diin výtisku výnčol správy

školní r ly omsžské Zpriva oni

kooíl jo Červnem 190J Pauu

radovi oase díky

VEera v 11:30 dopoledne

usmrcen byl a3letý Jake Scedis

aaměstuaný jakožio roivázeč v

řeznickém obchod M Kulakov

skyho v £(1 119 sev ia ul Na

jižai 7 ul spUSili te mu koně a

Seedis nebyl s to aby je xadržel

Na 6 a Pierce ul oíhle se zahnu-

li následkem čehož vozka svržen

byl 1 vozu a dopadnuv na hlavu

roztříštil ai lebku Nebožák brzy
na to skonal Mrtvola jeho dopra-

vena byla do márnice koronerovy

Příbuzní jeho žijí v Rusku

— četol přátelé p Jana J Du-látk- y

bydlícího v č 1480 Dorcas

ul jsou zajisté velice potSSeoi z

návratu jeho do mésta našeho

Pan Duíátko před nějakým časem

odeslán byl jateíní spoleíoostl
Armnnr do Sioux Citv Ia aby v

los na výběru' prémií záleželi též z věfícícb a těm by tntd ne

Nepochybujeme že letošní ma bylo právě vhod kdybychom jim
předkem f 4 90 gumové boty 98c

škarní ples Těl Jed Sokol četně vnucovtli něco co bychom sami
od jiných neradi trpěli či nebylobude navštíven

— Zubní lékař Bailey zaměst by to totéž kdyby oni po chvíli

pár kabáty do desié 98c duck

kabáty s těžkou podšívkou 48c

zvláště pěkné mužské oblekyfó 9?
mužské Fire and Police šle 9c

barevné límce ic každý astracha

přivedli nám nějakého kazatele ténávaiící Českého assistenta ručí
oné víry a jménem toho nebza veškerou práci jím zhotovenou

onoho řádu přednášky pořádán?Úřadovna jeho jest v 3 poschodínové kabáty a vesty kabáty mají
rovné vvsoké límce ÍS 00 muž se nám již zsstesklo po těchPaxton bločku —3

náboženských třenicích kteréž
— Antidifferické sérum cčko- -ské a dětské čepice 15c kalhoty

ak mnohým z nás známo nikdy
nic dobrého nepřinesly nýbrž navací lymfu jakož i gumové zboží

a všechny potřeby pro nemocné a
opak vždy spíše Jednotě ČSPS

MWollstein&Co
prodá vám gallon

dobrého claretu 'r'10 za 65c

Přineste vlastní svůj plucar a bude vát ttáti pouze 6oc

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

mající cenu až I3 50 váš výběr

ři90 kůží obšité rukavičky 10c

všechny kožené rukavice bez prstů
po 15c jemné kozinové rukavičky

9
X"Z

na úkor byly? Nejsem znalým por 01 2 o 2
nemocnice co nejlevněji a u vel

kém výběru jsou k dostání v mo

deroě zařízené lékárně pana Em
53 ř mm w " ěrů oklahomskýcb bratří nežtmě

39c hedvábné flýsované spodní
vím Že zde u nás v Nebrasce něcoT a S v á W - sprádlo 45c oblek mužské sweat Čermáka 1262 již 13 ul 24x3
podobného by jen na újmu ZCB_

ers 10c vlneoe muzsite puucocny edootě býti muselo Právě minu— Krajany naše upozorňujeme
na elegantně zařízený Boy't Home lý podzim když Dr Iška po Ne9c chlapecké obleky s dlouhými

kalhotami la 98 chlapecké těžké
Saloon na rohu 13 a Howard ul brasec řečnil vyjednával jeden~ W m--krátké kabáty 98c Všechny tvr
v němž opět hospodaří osvědčený silný lád v —

verových Nebrasce
chu uvedené a mnohé jiné dobré iaiiawii li VítMil

český hostinský p Anton Křeček Drem _u o pořádání před
věci čekají na vás v našem druhém

XJlililJdete li do města aneb z města a UhlilnáŠky L1 toho konec) Od UtLlilJ3 as
ooschodí Hledejte velký štít a přednášky zamýšlené pojednoutm m

jste-l- i soužen ! íi m neb žízní

zajděte ti č" Křečkova upuštěno jelikož se řád ten chystala o n a
"Sale" (výprodej) C 1519-15- 21

Douglas ul

The Guaranlee Cloihing Co

es O kdež říjným lezcem Storzovým ku stavbě nákladné síně a tu te
obával maje polovici věřícíhozaplašíte Žízefl a chutnými zákuzky

ukojíte hlad Též i o nějaký ten

říznější doušek a výborné doutníky

členstva že by to přivodili mohlo

Trrdé I měkké ulití rídio dráhu zejména OIllJlIKMÍ

UIIIO UHLÍ éustanete n starébe raSetie zaámlbo

I LEVIHO v 715 jižní 13 ulice

Uhlí můžete ti objedoati i telefonicky číslo 1918

Za výbornou jakost a spravedlivou váhu te ručí

řettí riwáJMI ochotní vám poslouží

— Zábavní výbor řádu Dobro

míla C 116 ZČbJ zahájil již roztržka v řádu A z jaké pěíčiny?

tamním rozsáhlém závodu zastával

místo hlavního kasíra po dobu

kdy dosavadní kasír nalézal se na

prázdninách Okolnost tato

nejlépe tomu jaké vzácné
'

přízni a zvláštní důvřře tžSÍ se u

ivýcb zaměstnavatelů Janovi jak

se vyjádřil se tam dosti líbilo

avšak v celém místě afi jest roz-

sáhlé nemohl nalézti útulku kde

by si molW pořádně zatarokýrovat

— Není pochyby že pp M-

achálek a Lacina noví majitelé

Národní Sloě na rohu 13 a Wil-lia-

ul budou i nadále zdárně

prospívat čemuž nejlépe nisvěd

Covala ohromná návštěva jaké
hostinec u "Modré Hvězdy'' v so

botu při slavnostním otevření se

těšil Každý kdo měl příležitost
ochutnat jejích výborné jitrničky
"se vyjadřoval že nikdy před tím

lépe si nepochutnal Oba majt-toíc-i

e vyslovují že vždycky tím nejlep-li-

rbožím svým příznivcům 0- -

přípravy k "dominovému" plesu Zajisté z dosti pochopitelné Ajest pečliví postaráno Zi nálev

jejž uspořádá v Sokolovně v sobo nou oaleznete buď samého Toníka nyní ptám te: Kolik těch řádů
— Maškarní ples pořádaný mi

nulou sobotj večer Podp Soko

lem Tyrš C I v síni Mttzově vytu večer dne 13 února Rozesýlá Nebrasce Icwč Minnesotě a Wisaneb věrného j':ho sklepníka p

již vstupenky přátelům svým Václava Naibería kteříž vzorně
r itfetfi-- 1 jaÉfiiiiraíaVXlliHMUi

coosinu mime aby v nicn xayz
ne četně tedy alespofl částečněpříznivců 1 a žádá laskavě všechny vii obslouží Tel: A2526

věřící nebyli rattoupeni? Proč je

dsřil se velmi tispokojivěNávštěva

byla velmi slušná masek však

zvláítí masek charakterních do-

stavilo se poměrně málo Sedmi-

členná porota sestávající z pp

Hosté v hotelu 'Vraha" ADRESÁŘ
e

máme nyní od nás podobným spů
Během posledních několika dnů

sobem vyháněli když dříve jsme
ČESKÝCH SPOLKUim byli přislíbili že víru otcůVácŠonky Fr Kašpara ml Jana ubytovali se v hotelu "Praná

jejž vlastní chvatně známý hostin
jejich mohou ti nejen ponechaliSekery Chas Pospíšila Aot Va- -

ský pan Vine Dobrovský mimo ale že my o oi ani nezavadíme?šáka a Ant Bačkory po krátké OMAHA
tíhot !Miraká Lípa ě IN3 WOWčetné unonárudovce následující ko jedootlivci třeba jsme bylflradě a k všeobsené Bpokoj-noii- i

přiřkla ceny těmto maskám: t krajané již do Omahy za různým OJltii'"l(iM" nAl 4lUfll v

bratří Z Č B Jedootymáme úplné
obchodními záležitostmi zavítali mlirl lni p J w nrK'ri nnniui u

Kpr oiltokonul K i Kr)fl ktark
A im kurkf Ho n tinkr A ¥právo podobné přednášky pořádatižeoskoti cenu tto 00 "SvotoJě

John F Dvořák M Brož Madi
nikdo nám to zajisté ve zlé oe

Cackleylíros
výhradní majitelé

Jukdaw a Pure ťcter
HuniožUiiých kořalek

Západní dodavatelé

ftoderlck Dno ikotské kořalky

Esciptroonj a Vlrrlala Dar vln

Repsoldových Kallfornskýca via
a (Henek

3Ifllt Ivf IlITOW
Excelsíor Spríngs Mo

Salpbo-Salín- e a Hteent mfncrálnlcii to

Tž

fjkToilena'
'

ton Neb Jo Knajdi v Kašpar Hlior Rlilara t 00 i(Ubude vykládali avšak jako celek

jest to nebezpečné a zasluhuje toAnt Kašpar Toeš Simánek A ík1!iíí ocMm kMnn dril holi n)ll v mtnlcl

Šímáoek Prague Neb Jan Berá
kutečn! bedlivého a náležitého

W fru(lHI IfU O ( lltia WP vjiiifukii
rfii1vllí Anm Kr#Jfl plMloMjkt Vlnffl (lir
mik IM No 14 Ht nimAika Jmt Orí

tn)ninlM Frcntllkk tnvHm4 Mrrlitm
Atnl Ant Mrk lrl Ho If St pnln'l-

nek V Kaplan Louis Ondráček
uvážení Dr Iška jest opravdu

ty kdož by dosud vtupenk ně-

mí I aby se o ně př hlásili buď v

lékárně p E Čermáka aob v So

kolovně u p Jana Mathauaera

Zirovefl zajistil si již pro ten ples

výbprnou uoiovou hudbu p- - St B

Letovského Nepochybujeme že

viuka tato potáhne
— Včera měli jsme potěšení

seznámili se 8 p J- - J Kavanem

z Linwood a váženou chotí jeho
Pan Kavan vlastní v Linwood

hojně zásobený obchod železářský
a hospodářskými stroji kterýž ne-

dávno vykoupil od p Votavy

Přijel do Omahy aby zde nakou-

pil dlší zásoby pro svůj obchod

Paa Kavan jest muž mtelligentní
a nepochybujeme že se mu dosta-

ne všemožné přízně krajanů z

Linwood i z okolí Vyprosili jsme
si pozdrav milému našemu Sotra-bov- i

— Nejstarším a proto také

hostincem v české

Praze jest bez odporu hostinc
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem aa rohu 14 a VVilliam

Petr Hájek Mořte Blufft Neb

losef Švarz V Reoner Frieod „Irm Maric H(ťn I WIIIKin ul nimirufiit
J'wf Jlno vftfir n]iku Kkirln Houik

výborným řečníkem a co taký těší

se chvatné pověsti což nejlépe

dokazují četné návštěvy při jeho
Neb Wm Voght John Ziuler

Mi VaUÍ l 1 ZCHJLicoio Neb Frank Amíl A

pro Čechy" — pí Aona Gorma-oo- vá

a ženskou cenu $5 on

"Sudé a liché" — paní Vojlřová

3 ženskou cenu I3 00
' "Pře-

stupnému roku 1904'' — sIC Ma-

rie Nejepinský 1 mužskou cenu

"Vinnému keři'' slCAona Fouse
va a mužskou cenu tj 00 "Se-

dláku" — p Frank Kaípar st 3

mužskou cenu I3 00 "kominíku"
— p Otabr Hinčík 1 cenu pro

skupinu obdržely "Sokolky Tyrš"
— slč Marie a Anna Zich Maric

Dvořákova Anna Moravec a slč

Hanovský zvláštní cenu obdržel

John Harker představující "sta

přednáškách a zajisté žo by 00 od )TáTiřiain sr!bt)kdau (tvrtoaMestl Vine Klát J R Koza
fám těžce nesl kdyby někdy na

Clarksoo Neb: Leo Mazanec
mimtfl n J h olp v sni y iiniirov-klmg-

WlllUra ul I'li1 KfHilřcr
11 Jim HiKlvor IVlVSo Hl Jun Hvolw
im IWI Wlllltuit ul pokl Ant Kle(k

něj bylo vzpomínáno že byl on

třtbat jen nepřímo původcem očW J Jindřich Fr Kříž James Jediné smerické pdrodní kslari- -

íMe iu Hus t % Kytlřo PjtlilaBlatný John Pelán Joe Pelán cké vodyakých roztržek v tak slibně zkvé- -

ebotně poslouží
— Nedělní divadelní předsta-

vení pořádané
Česko-americký-

dramatickým klubem v Sokolovně

bylo úplně zdařilé pokud se týce

návštěvy i provedení a souhry
kusu samého Ochotníci sehráli

Ityřaktové drama "A Womn's
Honor" s takým úspěchem že

íetoé obecenstvo nanejvýš uspo-

kojili Toho nejlepíím důkazem

byly výroky Četných návštěvníků

kteří výkony herců i výpravou
kusu byli přímo nadšeni Jedno-

hlasný úsudek pk byl ten že

přičinliví a svědomití ochotníci
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