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m d epravdy v pttak dat 9 till
Cviťtii m (tmi kaldý plttk rd ?
do 1 hodiB v Sokoloval £lci
plilmajl ta va atáM od 7 rok 1 a

popUitk obalil pouta tec ml-tli-

R lltvilkacviMd

Mvky a dlwy ktMl hf li plily
důkladní ib niudti lul a ttliha
itlmitých eblrkft al ta plhUtl
tltl IkOlt íltlO 4Bt) HrovrA lilock
Ontahe Ntb Adtvtujut Mor

ta'i DrMtfntkiof School Mtiit

Nrjrpiotky tidilvlka 6ikJl
" Ir i) 7 Byla-l- i toho příčinou cona

— V Bfdllt II láli odbfv (i

Jci vá FilrioTftU od mlkoupf nábytku není vám

DOBRA ťlULKŽITOST
tti lni Jobtl mtdy kyt Um

kutil by chiěU ulaliii vpatta
ebaoi fvtBtlitf Jo otpělBého pod-aik- u

vb Hitu WtihiA(lon JtU

kol ttlll ptáci ttl Hm4 jett n
ruttaa kyna um dobil Ndeue

aoit vtam kteříž Vilik vfhody
teto použiji Ctsta um ttojl pouit

5 mcti i J b ty táli Spolčí-BO- iI

tato dolu již lUto stříbro
fwB-- # J třtin A M !

táhlé parol pily oa íeiání pken a

alavtbofho dříví Přihlášky děj

Itl neidéle do ti tářl Ulili!

— Kraiané jil jsoa milovnici

výtečného moku Schliliovt a kla
lil t# thtějí vfboiol pot aviti mí-

li by navltíviti moderní aalírcný
hotticrc 'u Habru' 1 a roh tj a

William ul v ořml vévodí zná

bud Ctský klub schAti tvou a p
Tom Dopity ot 4 a Woolwotth
a vb Vtichni krajaaé bti rotdílu
jou uctiv! tvloi by tchota té v

hojném počta tačattnili
— Fraotilek Janda českf

a battamovač ml ilvod
avoj v čít 1 1 J3 jil 1 ) ul Zivod

jaho tiiobený hojným výklrem
rakvi a oblek ft jett otevřen va

třeba nyní tlcMo rekntl

Nablilma vám la a oboru nábytku ta ceny insínl
tnllené a ládáma o vali plíseň Na příklad toho

( kioMim uá!iin Uulti állitíii Sluli 1

niodtrnl Velikost spojku jest 11x46 a knticr jsou
ohnuté na míst dřlvěl(ch konců libulových Pře-

dek (ni tudovilý a mftleme vám dáli 1T ivým
nsliog jntm vykládaný aneb javorový rctdlo j 't
lormfru iixiH 1 írtncoucského tkla broulciiéhi'

Tento prádelník má cřnu 1 1 6 Mfticte ho knii(ii
ti to Hj Týl prádelník t htdovilýir velmi vkm

ným předkem o ji vlce Za podíván! nrpitiíie
Přijďte a vitle

podrobnosti sdílí ústně oeb pf

lemoé O Itlen 1133 jižní l ul

mý a oblíbený hottintký Karrl
Chleborád Kromě toho poslou-
ží vám laramantnl čárli ncjleplí-m- i

doutníky likéry jakol i chut-

ným zákuskem jo— tí
— Pan F S Fitls přetlěhovtl

v minulých dnech čalounickou 1

oibjtkovou dílnu tvou z 10 a

Hickory ul do čil 1 J46 )ilaf 1 j
ul kde jest plipraven krajtoům

dna i v noci Číslo telefonu 1984

31—aatb v pokoji 4 jí 3- -3 J4 Ot-1i-

— Pto Frank Urodil válenýNaiioaal Bank Omaba Neb

VYPRODÁ SE ta výhodojVh
adejll krajto a dlouhá léta jil a

měttnaný jako íoreman v Uvlr
nich tliví oa William ul vedli
tvého obydlí oovou budovu Zed
nitkou práci vykooali již pp tlo

podmínek hostinec v Omast oa

létitlcl i oa m(tě vtlmi výhod v oboru tom vždy ochotně rychle
ném v iehol okolf jest mooho a levně posloužili

mola a Kautiký a oynl pp Štěpin
Čechů utaženo Obchod jde velm

dobfe a jediné t ohledů adravot
— lo velice úiptíné a déle jiz

a Šrámek výtečné pověsti poli
nich ae vyprodává Bližll budí

vajlcl zdejll dovedu! stavitelé
trvající činnosti kameonicná a

toho druhu Česka hrma 1

Omaze ae rozella Pan Paul Kre
ochotně sděleno v administraci

započali se stavbou dřevěné kon
strukce Budova ta bude 20x36 len mladší cieo nrmy pouze rt

"Pok Západu" Omaha Neb

— Snad jedoíra t nejšťatoěj st a náklad oa úplné dohotovení sdravolufcb ohledů byl přinucen
velice alibného obchodu toho se

DĎLEŽITÉ UPOZOKNfcNÍ— Prodali jsme v minulém obdob!

části mnohých 3 a j kusového nábytku do pokojů Následkem toho

tbylo nám mnoho lichých kutů jež složili jsme do jednoho místa a

ceny jich velmi jsme snížili Výsledek -- Příležitost velmi vhodná

pro vát Přijďte brzy a vyberte ti jeden z těchto pěkných kusů

Obrtzy a rámy nyní jdou za kupo! cenu

Nasc nové podzimní a zimní zásoby mužského a

chlapeckého šatstva

jsou nyní úplné a připraveny k vašemu prohlédnut! Jest to nepo-

chybně nejobsáhlejll sbírka výborného latstva na západě a ručíme

že vám uspoříme peněz
Jest vám dovoleno abyste vy jedině rozhodovali o hodnotě

Objednejte od nás Jestliže po prohlédnut! zboží nebudete plně
uspokojeni vraťte nám je a my vám a radost! vrátíme peníze

Pište si pro nale nové oděvní katalogy právě vydané

lích tatlko stal ae minulý čtvrtek vkusné té budovy rozpočten jest
žoviální krajaa nál p Joho David vzdáti a jak se vyjádřil hodlá reoa Ji 500

— Nebude to dlouho trvatmajitel střižního obchodu oa ku svému zotavení se odebrali do
William ul Milená choť jeho slunné Kaliíornie Nyní p Frankcniadne pocaoi nam nastane a a

ním zároveň větSÍ spotřeba vleboobdafila jej zdravým a silným klu

tioou který hned po tvém oaro

zení rázně bulil do obličeje Dr
paliva Pan Břen chvalně zná

Novák povede obchod ten aám a

jest úplně připraven jako vždy
každému ochotně a vzorně posloumý český expressák když nebude

Pan Josií Vopálka řezník a uzenář na 5 a William ulici jest

majitelem vkusně a dovedně zhotovených bódin jichž vyobrazen!

tuto přináSíme Hodiny představující kostel jsou krásnou a umělou

prací řezbářskou krajana p Joseía Křečka ze So Omahy Rozměr

jejich jest a stopy při 14 palcích a výlka obnáll as 3 stopy Celá

konstrukce jich kromě strojku hodinového a strojku hracího jest ze

dřeva Hodiny ty bij! vlastně xvoní každé půl hodiny při čemž

hrací atroj uvnitř se nalézající hraje jeden z pěli pěkných kousků

Za bry té kráčí 6 ozdobných figurek představujících apoštoly kolem

za svitu elektrického světla jež se samo rozavíeuje a zase uhasíná
Na uměle zhotovené hodiny ty jest pěkná podívaná a pozorovatel mi-

moděk si připomíná pralský orloj na věži radoice Hodiny ty vysta-

veny jsou v řeznickém obchodě pana Vopálky a jsou na prodej

L Svobody nechtěj nijak trpřti míu dosti práce se stěhováním žili Krajané z venkova kteří by
alužeb jeho potřebovali nechť jenbezohledné a ním nakládáni Je bude též rozvážeti uhlí pro p Fr

Kašpara Krajané učiní tud ž a plnou důvěrou obrátí ae oa panalikož matka 1 nadéjoý ayn jsou
zdrávi oezoá radost Johoova dobře když ubil pro aebe co nej Nováka Dopisy buďtež příště

dříve objednají u krajana a krajan HAYDEN BROS 16 a Dodge ul Omaha
mezi a častuje kde koho na potká
ni Gratulujemt

— Pan Leo Soukup zaměstná'

adresovány takto: Frank Novák
1 4 1 3 So 1 3th Sir Omaha Neb

— Pan Frank Semerád oblibě-o- ý

hostinský na 16 a William ul

v úplném pořádku vám je doveze

— Velké oblibě u českých ho
ný až dosud v předním omaŽském spodyněk těíl se výborné zboží atmaBBMBBMsttaf

ixnmn=ri n rn nrčpncizávodu barvířském Taotonum '
jest nyní připraven každému kdočeského řezníka Cbaa J Passicka

odjel v pondělí do Lincoln kde! jeooz oDcnod naieza ae na 10 a přál by si zaopatřili jakékoliv li-

bové nápoje ať již pro posiloěníBancroítul A není také divu! mmjeltě a jedním soudruhem zařídil
ai podobný závod Pan Soukup

jest mladý aoaživý muž a vyzná se
Vždyť u mistra Passicka dostanou aneb jako léčivé prostředky ochot

ně a levně tím nejlepáím a zaruče

ným zbožím posloužili Proslulé
nejen vždy Čerstvé maso všeho

dobře ve svém oboru Není tedy druhu ale i výtečné zboží uzenář-

ské u velkém výběru HospodyB
ka která koupila v obchodě tom

Chcctc-l- l na dlouho živu býti
EDELWEISS ŽITXOU po ránu musíte pítl

žitnouEdelweiSS a pivo

Po chutné večeři pak to hq wals
není nad sklenku pénlvého EDEUVEISS
Ptelte ae ve viecb hostincích po Edelwelsi Jitní Máme blavnl sklad

Scboenbofenova piva tak zr Edelweisi nejlepňího to piva oa zípadé

HENRY POHLFF rob 26 a Leaveowortb d! Omaha Neb

pochyby že dodělá ae skvělého

úapědm v době co nejkialJÍ což
"Keotucky" kořalky a znamenitá
Korbelová vfna jsou vždy na skla

jednou nepůjde podruhé jinam zamladému příteli srdečně přejeme
Členové cvičíc! čety Táboru Ne

brastká Lípa č 185 WOW da

dě Semerádův hostinec je jediným
českým hostincem kde se stále

čepuje pravé importované pivo

nic o a světě Zkuste tol iimi
- V minulých dnecb založen

rovali odcházejícímu soudruhu plzeňskébyl v Omaze Český politický ne- -

tvému jenž byl jedním z nejlep odvislý klub jehož účelem jest veikooDcuou pivem a koraiaoulích pt památku krásný spolkový
podporovali česna kandidáty pro 4--JOH K MSEtlP obcbmlní ceatujíd prodavačírliíSlní Jednatelé v touto okresu a sou-

sedním ozeml k ritituporánf otilio- -odznak

— Výborná povísť české bo
úřady kterékoliv strany kteříž
budou uzoáoi za nejlepSÍ a nej

tadI starého obchodního domu založe-
ného na solidním flnanfním základě

schopněji! pro ten který úřadipody "u Sflupce" pronikla i do

vzdálené vlasti staré žoviální
Hluční 121 týdní výlohami ku pfedu
kiJlé pondřlf bsnlioTol poukázkou
pHmo l úřadovny K6S a Wárek se

Dále podporovali Cechy v politice

Když navštívíte Omaliu
uílfite hlavním stanem svým

BOSTON STORB
Nejvétší obchod na západé— Nojčllejší
a nejzajímavéjší místečko v Omaze

Budete velmi vítáni

Počínaje 10 zářím popřejeme

jedon měsíc nejvStSích výprodeji
jaké jsme kdy pořádali

Velká příležitost k nákupu pro návítěvníky karnevalu

a omaŽskébo koOského cirkusu —Podzimu! zásoby
v ceně jednoho milionu dolarů za zvlállě levné ceny

Brandeío'y renv vždy mim'
- brandui-fov- itwil vžd o&i'jijivé

rmmmr immnwrtK ffi iini' iwťfli wn- -ssW''llp1'l

Riley Brothers Coopilřf bude li tobo tfeuf postavení
llX Á A - I J 1 f Jtr #" 1

bostioStl Franci a Vávra mají z

tobo velikou radost V Omazt vl 1 r nui' 1 i n ájivb fu lcpiA Monon Hld ChlcaKU III 5x4

vůbec tak aby ae domohli v poli
tice poataveo! takového jaké jim

po právu náleží Přilil schůze
klubu odbývali ae buds r Soko

VELKOOBCHODNÍCI

lovně v pondělí dno iz zář! v 8

hodin večer Zvolení bylo tito
úředníci R Havelka předseda
K Frýzek taj Joho Mathauaer

Likéry adoutníky
Old Mllltary Rye — Diamond li Kye

Jí II Archer IJourbon

1118 Jui iiuin Nt 03I1IV
pokl Členové klubu jsou: Jiří
ťiťba Fred Sláma Joa Šrámek

již každý že v hospodě "u ŠQup-ce- "

možno se posilniti nejen vý-

borným ležákem z proslulého pi-

vovaru Scblitzova barvy červené
i černé ale i jinými nápoji řízníj-li-

i sorty té nejlepSt Vedle tobo

po celý den chutný zákusek a

notná porce humoru také za nřco

stojí Krajaoé z venkova učiní

dobře když za pobytu svého v

Omaze oavliKÍ hospodu "11 Šflnp
ce" roh 13 a William ul ijx
— ťan Alos Kořísko nastoupil

v pondělí mIto sklepníka v ho

tinci p V Dobrovského a za ná

levnou sluil mu to znatiieuiiě Se

Jan Koláčný
--— Nejstarším a proto také aej- -

oblíbenějSím hostincem v české

SRDEČNÉ

blahopřání k Niíatku

milého bratra oaJebo

JOS F rŘIBYLA

e slvíbou

MARlt CUDOVOU

odbývanému dne 27 srpna 1404

skládá

Lv"i JůH ni tilv ji

iytlřá Pylhia

Omaha eblUH l"l

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
Kru m lem na rohu 14 William

4ul Fřijďt do útulného hostince

toho kdykoliv vždy najdete tam

MWollstein&Co
prodá vám callon

dobrého claretu za 65c

hifi TJrřimné
blahopřání k sňatku

mllťmu soudrubu

JOS F PAlBYLO VI
I!10U

MAX CUDOVOU

odbývanému v Omaha Neb dne 27 srpna WA

Sstscti spslečassí a za cílcvacu
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil ae jednou ten

přijae podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepíího 'ito!u'anÍ
ochotněji! obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jett stále čerstvý řízný
Metzav ležák a co se týče likérů a

ít CltXfJlttttttltlt t

Přineste vlastní tvůj plucar a bude váa atáti pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
£22-52- 4 jižni 13 ul Omaha Neb

é

aa t

A( Vát Hlvot sladce plyn
v Odkalené raďnli
lidská zloba at Vás mine
se vil trapnou ialoitl

V tlcbi! klidné domácnosti
neebt Vám vzkvHá řa6 ráj
v nřn af dnové bouře prostí
budí nebynoud máj

EXIL ÍEItHik
doutníků tu dottantt to Djlpší
zboží r trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "Šmejd' nekoupí 33x4
Itl mittoproalilnit spolka "Spmlleb mladcuct" pA rltliku5 SRDEČNÉ g 4

t Iildori llimtaál
' V pondělí navrátila ae paoí Křiatkii SkS blahopřáníMarie Přibylová z krátí! oávltěvy

S
— — "'r "'r-Ai-- J- - X' - X' „ iť jr VWWWWWWW" t ♦ t

řTínoa !?u!o Dudou spokojeni
zejména hosté z venkova neboť

je pan Kořisko obslouží nejen
řízným ležákem Storzovým nýbrž
i oějakou píkantol novinkou Pan
Vine Dobrovský majitel hotelu

"Praha'' získal v p Kořitkovi
sílu vydatnou k níž mu gratulu-

jeme!
— Ve čtvrtek odpoledne rozne-

mohla se náhlá ilč Ražena Svo-

bodova dcera oblíbeného zdejll-b- o

majitele pekařského obchodu

oais a William ul p Adolfa

Svobody Ihned povolaní lékaři

Dři Davis a Rosewater po do-

kladném prohlédnuti vyjádřili se

že stav nemocné dívky jest velice

vážný a že musí býti bezodkladně

na slf - Raženě provedena operace
ana trp! zápalem slepého střeva

V pátek byla nemocná převežena
do Wise Memoriál bospitalu S

iii i Shermaa ave kdež odpo-

ledne jeitě téhož dne byla opero-

vána Operaci jež trvala 55

minut zdařile provedli Dři Davis

a Rsscvraier ktěří prohlásili že

slč Rožeaa má dobrou naději na

brzké ozdraveni Četní přátelé
vážené rodiny p Ad Svobody a

Jdéte zpět
na východ

v KrmrNeD aosveno domova
Dlela tam u svých přátel manželů pana liteKleinových Když ve čtvrtek při Vzorsý a ilstí zařízený
jela do Crete kde ae musí z vlaku

pekařsky obcliod
B & M dráhy přesedati oa vlak
M P dráhy chtěla tam navltíviti

JOS F PŘIBYLA

a sleiaou

MARlt CUDOVOU

tkládá

Badlna i KKIaknle

Soatb Onaká % tifl lH

dávnou upřímnou vou přítelkyni
vlaatal

Rudolf J Kirclincr

CackloyBros
výhradní majitelé

Jackdaw a ťure Peter
Samožltných kořalek

Západní dodavatelé
Poi-ri- ck Dna žketskc kořalky
Escapersoaf a Vlrglali Da ra via

Rtpsoldovýcb Kllfora§k ýcb via
a pálcotk

'jrult 3farrowM
Excelsíor Springt Mo

paní Antonu Kostkovou Vlak

velmi bolestně překvapena byla

uslyíevií žt milená přítelkyně

její dotrpěla a že právě její pohřeb
se odbýval Paní Kostková ro-

zená Hejnova po více let již ní

v čís 1504 William ul

K rátané uřiní dobře když pečivo ob(lil (iltlta lili ta tata a

♦♦♦#♦#♦♦ ♦va4v#44Mi jednají aobé u Kircbnera Zboii lest
♦ Tíilr CerstvS a cbutne iimv cliltli

rohlíky koblibv a r&zné koláče co sSrdečnd cílcúvzdaní 1♦
lýce fhkostl nejsou k "bltcvánl" O

pflzen krajanfi iMi
¥M 1ILU V HlltCHIKli

Velice oblíbenými jsou výlety návštěvníků

domovů po dráze Durlingtoo kaídý podzim

do středního východu obsahujícího velké

Části Ohio a Kentucky jakož i vlechoa

místa v Indísně

CENA Jedno jízdné vlea dvou dollarů okruioí cesta

DOBA ťKODEJEí Každé úterý v září též v úterý u
října Platné 30 dní

ZASTÁVKY V ST LOUISŮ: Tyto lístky opravflujf k za

stávce na světové výstavě v St Louisu v době ko-

nčině platnosti lístku

Do velké čistí středních států možoo ae dostati levně za

těchto levných ceo výletních O uriité ceny a vleebny
vsi! ceaty o lůžka brožurky ald poládejte ústně

neb plsemoě

aT 13 Hf?yuollH(
City Pass Alt 1502 Firnara St Omaha

nemalým potěSenlm zajisté uvítají

zprávu že slč Ražena nachází ae Snltí a Rc2cst Eipcríloícli rADr Geo F Simánek
mimo vte nebezpečí

— i
Cítím ae povinna vzdáti $

srdečný dík za darovaoý mi

pěkný odznak cvičíc! četou ?
Táboru Nebrasská Lípa Č- - X

1 83 WOW Věřte milí bra- - J
tři že mi vřelá upomínka na $
Vás nikdy z pimíti nevymizí J

Vál

Let Soukuf %

Též

"Atoilena"éeský1 lékař
~-- :

Jediné americké přírodní katari
v Cla 12G0 jižoí 13 ul Omaba

rniMMCuimt síkosjyf pflpravM Mt rfutt
RfllFRTI ¥ Ulil Í1H třadnl boilny v bytíif ki w h li w n w f e

mat

cké vody

CACKLEY BROS
ImportH a velko-
obchodníci llboTÍnsml

OMAHA NEBRASKA

Od 3 do 9 odp od I So do TM vaíer

Úfadovna v 3 poachodi McCague% Oauka b t séH 10 ?
t3!enífZadecIiriemfciaaiU

IX)A RICHTERA Irétainémy

"KOTVOVÝ"

PAIII EXPELLER

Bldg 15 b Dodge ul

žena byla hotteem r nohou a po-

slední čas nemohla ae nebohá paoí
téměř již ani pohnouti Ačkoliv

manžel jejl pan M Kottka vše-

možně ae přičiBoval a lékařskou

pomoc vyhledával ta přece milená

choť jeho zhoubné nemoci pod-

lehla Neúprosným osudem zdrce-

ný přítel oái nechť přijme upřím-
nou nalí aoustrastl
— Minulou středu odpoledne

oloupen byl i Kletý Carl Miller

jenž před několika dny přilel do

Omahy t černých Vrchů o J30
Na ti a Harney ul vytasil ae

balíčkem peněz obsahujícím 16o

načež ihned uchopen byl nezná-

mým doaud mužem a vtažen do

zadní části hostince Rotberyova
kdež v přítemnoati aa půltuctu
osob neznámý lupič strhl Millerovi

kabát a peníze mu vzal Po del-li- m

zuřivém boji zmocnil ae Miller

poloviny peněz a druhou vlak

lupič prchl a dosud nebyl vypá-

trán Policie zatkla tři pobudy
již v době loupeže v hostinci

nalézali

Ufadní holiny zdei Od 9 do 11 bod dop
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4
Jeda aee&trýc tekahkfeB vrnMW Telefon v úřadovně 184a

Telefon v bytu 3769 W Malý !V HewVoi Wierveocl 1431

Hojně zásobený
Chrámové malby
Jakof I Teskeré dekoraca velmi
vkusné mistrné vykonává íeskýní tím BkWeraWTVvVÍHir

MIN vmmiýi mé kíMo- -

Pnu
!ííTl

iMU i lepii i vlaMai~~~YluZ e#wr Karl StefanMÍ"íimkovdil

m MASU? KRÁM

aa JII stráni města vlastní kraj ani

Orntří Kunolové
titlt 1344 jilni IJ ul

Kejvétll aáaoby naaa vteko draka

asaaak salámů iuaek a vftbee všeho ce
v obor toato spadá

Ceny leyníjší uei kdekoliv Jlade

C)HciilllWilwi- -'

I 808 Hickory si Oauka

i Krajané kteří potřebují svá oby
§ dli snová nabarvili aneb pokoj
S nov vylepili nacbf Jea m vi( db
I vérou aa nébo a obrátí neboť má
s v obora tom víceletou Jii tkuaa- -

£ aoat mt

ř A4 bmbsot a Cfc tu r—n aew

Bratři Somínové
tí I3 William ul

Mají na vyb vtdjr bolnoat ěaralvbo
snaaa vieho druhu Jejich QMoáiiké
výrobky létl aa té Bellepti povtati- -

PHJďta a preT4t ael Objednávky
aaoloo očiot Ul telefonea clalo AI171

t20 Hasaer al Oauka Seb

V!koa Bocoraott vřnuje tíi
pracím mahhka a barvlakm
vftbe af avnitt aeb svěnčí

Za vsornoo práci ručí 6x4
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