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pouze chvilkoví col přivádí to — Minulý pátek byla doprave
na do So Omaha nemocnice paníneustálé kolísání v pšeničních trží

Votroubková z 18 a O uh kdeŠtích V posledním týdnu doly
zprávy z Austrálie Že následkem na ní Dr J W Koutský provedl

zdařilou ač těkou operaci vybrav

Tento velký "Ncbraska Store" zve vás co nejsrdečněji

byste plišli a úplně prcíli tímto přesně moderním obchodem

Zůstavte své jméno a adresu Bude nám pctčšením zaslali

vám n4Š velký a velmi Zijímavý objednávkový katalog právě

nyul přicházející r tMu
Návštěvníci Karnevalu -- přijďte a uspořte vydání za svou

ccotu do Omahy nakoupením žádoucího a spolehlivého zboží

za tyto nízké ceny'
$15 obleky a svrchníky po $10

Tyto obleky a svrchníky zhotovené z nejjemnějších podzim-

ních látek každý šat zhotoven jest dobře až k nejvyŠš míře
dokooalosti-zhotove- né jak váš krejčí by je zhotovil —Můžete

je přispůsobiti můžům každé konstrukce tak dobře jako váš

krejčí — ani jediný oblek neb svrchník nemá méně

ceny než $15 - jsou dnes za iJpWJ
$18 a $20 obleky a svrchníky po $1350

Jsou to velmi pěkné obleky a svrchníky — zvláštního druhu

látky— nejnovějších střihů— obleky a svrchníky jež nemůžete

nikde jinde koupiti za méně než $20 i O EC"
jsou skutečnou lácí po ±%J JVJ

ucha pšeniční sklizen tamní jest ní 100 Žlučních kamínků Ne
O 65 procent wcvll nezlí ioflská

Omaha 5 líjna
V obilním trhu domácím
se v průběhu týdne také jen

mocné se daří okolnostem při ně -

vc Francii pak jest o 6H milbušlů řeně za což má děkovali zručoé
malé z tn i by v cenách Mlynáři pomoci Dr Koutskéhomenší nežli byla loni a dle světo

— Minulé pondělí byl přepadenvého statistika lirocmhalli Fran

cie bude muet importovati nejmé
ně 32 míl buíiů ku krytí své spo

ChasXlcment dvěmi černošskými

lupiči kteří mu způsobili na hlavě

velkou ránu kamenem a roztříštili

mu lebeční kosť tak že Dr Kout
třeby Tyto dvě zprávy zahnaly
medvědy do kouta a přivodily do

pšeničného trhu osvížeoí ale po-

zdější zprávy z Argentiny zase
ský musel mu vybrati na čtyry

se shání po dobrých druzích pše-nic- e

a za tyto platí slušné ceny
aic nemohou jí dostatí tolik co jí

potřebují
Špatnější lehčí pšenice jest 8

dostatek ale mletí takové se příliš
nevyplácí a tak agenti mlynářů
hledají pšenici na pacifickém po-

břeží kde ji získali 10 mil buŠlú
Dle profesora Davibe z hospo

dářské kolf j nebrasské letošní
úroda korný v našem státu bude
obnášeli 211 míl bJšlů a vzhle

paleft rozražené lebky Clement

sotva ale bude zachráněn neboť

rána ta jest smrtelná Jeden z

upíčů jehož Clement již ztotožnil
mmbyl chycen í r "tSÍ

Ušetříte sl peněz— KRAJANÉ když zavítáte do

South Omahy a budete si přáli

Nejvčtší
západní

objednávkový
obchod

na všech

objednávkách
v každé dobé

dem k této krásné úrodě speku-
lanti nechtějí se pouštěli za nv- -

orohlédnouti zdejší jatky obraťte

se na starého hostinského
i

Soh-IiIir- obchodoějších vysokých cen korný do

medvědům pomohly a ceny poně-

kud snížily Úrod pšenice z Ar-

gentiny se odhaduje na 134 mil

bušlů proti 118 mil bušlorn v mi

nulém roce a Argentina bude moci

vyvézti okolo 93 mil bušlů ze své
6klízně

Pšenice se zrovna do tržišť hr

nc Do Minneapolia ji bylo přivé-žen- o

za jediný den o 400 kár více

nežli v ten samý dan minulého

týdrc
Koma měla poměrně stálou ce-

nu ačkoli panuje na e všeo

bftcný náhled že letošní úroda

bude jednou z nejlepšfch Nt j

slibnější úroda se jeví vNebrasce
tížní Dakotě a jižní Minnesotě a

VÁCLAVA DIIJELKU
r č 2701 Q ulf Každř clce dostat za m peníze co i palři

velikých koupí a proto obchod po-

někud vázne ačkoli cena tím ne-

utrpěla naopak spíSe jeŠlě o ca-par- t

Šla nahoru vykoílftfl přirozenol My vždy

na západ konci mostu kde se vždy
domluvilo česky a vysvětlení ob-

držíte Obsluha co nejvzornější
VÁC DIBELKA máj zkušený

V úttrý přinesla pšenice za bc- - náme za co vám ručíme1 Ul

tové i kára t 450 1b gt c kor
ny 2 káry č 3 žlutá 48 k I kára jostínský 12tí Zašlete li své objednávky aneb

nakupujcte li zde jste si rozhodněbílého 081 t 3 jedna kára — Dovolujeme si upozornit vše
jišti jednou z těchto dvou věcí:28 c a jedna káDitcin ova z 4 chny uašs příznivce že přestěho
úplným uspokojením aneb vrára t 4 žita 60c

cením peněz

Kaše ihohj zimního íalstru

jsou nyní úplné Tím se míní do

nejmenší podrobnosti Nikdy ne-

byly tak obsáhlé vysokocenné zá-

soby šatstva za ceny tak přiměře-
né vyloženy na zápajě

Právě to co chcete za cenu za

jakou to chcete jest heslem naším

tento rok z vy sami budete soudci

Nebude vás to stálí pranic aby
ste viděli co máme k nabídnutí

poněvadž nebudete li úplně spo-

kojeni se zbožím zaslaným učiní
me buď obchod uspokojivým aneb

Jímk tyly ua zdejší burse kvo-továo- y

tyto ceny na pravidelné
druhy
Pkoice č 2 tvrdá $106 ČÍ9 3

$t 02-1- 04 4 85 —94 jarka č

3 $tcO
Korná 6 2 48 č 3 47 Čís 4

46 č žlutá 49 £ 3 žlutá 48
Oves č 2 29 č 3 28 č4 27 K

É 2 bílý 29 č 3 bílý 29 5 4

bílý 28c

líovízí dobytek k výseku byl
hledáa v úterním trhu a některé
náklady přinesly trochu vyšší ceny
nežli minulého týdne ale kupovači
trustu se nepředali'
Krávy následkem toho že jích

příveženo bylo o hodně méně do
trhu nalézaly v úterý rychlý a

dobrý odbyt a ceny byly také o 10
centa vyšší neŽIÍ byly den před
tím

Ačkoli přívoz hovězího dobytka
byl poněkud menší nežli v minu
lém týdnu tu pouze nejlepŠÍ dru-

hy se udržely na výší minulého

týdne ale dobytek z pastvy utrpěl
na cenách

Dobytka k výkrmu nebylo při-vežen- o

taktéž mnoho a poižvadž
bylo po něm dosti poptávek z

venkova tu ceny stouply o jo c

Jca špatný hubený s hrubý do-

bytek byl zanedbáván

Ceny byly následující:

vrátíme vám vaše peníze Můžete

poctivější a řádnější na

vali jsme úřadovnu našeho dřevař-

ského a uhelného obchodu na

východní stranu 24 ulice mezi

N a O ul do naší vlastní budovy
a budeme mocí každému lépe po-

sloužit jelikož budeme míti vždy
část našeho zboží zde na skladě

Navštivte nás S úctou
Crosby-Kopietz-Ca- sey Co

tí Tel £14

— Tímnejlepším a nejchutněj-ší-

všeho druhu pečivem poslouží
vám každý čas český pekař JOSEF
FLECK v čís 156 — 31 a Q ul

kdež vlastní moderně zařízenou

pekárnu Chutný žitný jakož i

pšeničný chléb rohlíky koláče

koblihy a zboží cukrářské těší se

tak velkému odbytu Že pan Fleck

jak náleží rnusí se přičinit aby
četné své příznivce uspokojil 49

Horno Furnlturo Co

503-507-- 509 S 24th St — Pro-

dáváme veškerý nábytek o 20 pro-

cent levněji než v Omaze a to za

hotové nebo na výhodné splátky
Přesvědčte sel tí

— V nynějších parných dnech

zajisté nic příjemněji vás no&b

čerství tak jako sklenka řízného

mohu pěnivého- - Jíte li souženi

žízní zajdete jen tohh do hostince

na 20 a Q ul kterýž vlastní

chvalně známý krajan
♦Tun Červený

Vedle výborného piva má na

sklad) výtečná vína a kořalky

jakož í jémué doutníky 43x4

bídku?

Náš nový oděvní katalog obsa

hující popis a vzorky mnohých
úsporných hodnot v mužských
chlapeckých a dětských oděvech
zašle se na požádání zdarma

Mime na tkladl muliki obleky jichž jakost nemůže býti rozhodně du- -

W H Chambers který cestoval
v Nebrasce se vyslovil že někte
rá pole přinesou 70 až Ho bušlů po

akru
Cena korný v budoucnosti bude

záviseli od vládního odhadu na

který bursiáné čekají neboť v sou

krorné odhady jednotlivých firem

jaké jíme uvedli v minulém čísle

nemají mnoho dSvčry
V úterý přinesla v Chicagu tvr

dá ozímka č 2 $115 č 3 Í110
až x13 £ 3 červená turecká 114
až 116 č 4 titB-~ii- 2 colo

radská pšenice č 3 Ir 0- 9- 112

Jarky bylo nabízeno velmi málo

a ceny její byly následující: Č 3

í 10— 116 £ 4 71 až $110
Poptávka po korně byla čilá a

ceny následkem toho pevné Č 2

žlutá příúísla 56#c Č 3 žlutá

55 — 56c? č 3 bílá 53c :ís 3

53—55 č 4 51—54
Nabídky ovsa byly hojné ale

vzdor tomu ceny byly stálé a na

n'jlepšf druh í poněkud vyšší
Č 2 bílý přinesl 33—33c č 3

bílý 31—320 č 4 bílý 29% až

32c Míchaný č 2 303ic č

33C

Žito za menších nabídek poně-

kud f touplo a přineslo Č 2 80 č

i 78 t 4 73 -- 7Gc

Jfčmeo byl ttílá ceny a druhy
ke sladování přinesly od 360 do

St
Seno mělo také stálou cenu a

tímoty bylo prodáváno od 18 75

óoíí2 a prérijní od I950 do 10

V dobytčím trhu jevila se ta
samá ochablost jká panovala m-

inulého týdne Přívoz byl značný
a jiteční trust jak re samo sebou
rozumí dlal jako by dobytek ne-

potřeboval jea aby ho mohl dostat
za íitku I nejlepšf druhy byly o

10c lacinější nežli v min týdnu
S hovězím dobytkem utrpěla i ce-

na prast a jen ocjlepší druhy se

udržely na stejné výži jako minu-

lého týdne Skot byl v ceně ne

změněn jedině zásylky z renčí

klesnuly o 10 až 15c
Přívoz byl v celkj menší nežii

byl před týdnem ale ani to němé
to vliu na trh a týž vykazoval

následující ceny

plikována v zemi od 1$ do I30
MuŽSKé svrchníky cd $5 do I35

Oblaky pro jinochy od $350 do #12 50
Můžete ušetřití třetinu na chlapeckých šatech koupíte-l- i je zde

mm BEOS 16 a Dodgo ul Omaha

fffffffffffffffiffffffW Zío aso
4tUytM 2Wai ílti

Voli k kral „„„ titeíiiw ií 3 nwh mm voličů

1 slavnost odhalení praporu
pofidatl btHle

v 2 distriktu pro úřad KOMISAŘE oJporučuje se

Hans Bock
On zaslouží podpory-t- é z následujících příčin:

V dintrlktu bydlí 80 rok& azod Jftha potřeby a přání
Vlastni v ním majetek a budo tudíž chránit láirnr poplat

niku jako leden z nich
Jako l len Houth Hlde Improvement Clubu získal sl záíluby

o zvelebení oné Cástl rufsta
Jest to poprvé co uchází te o nřjaký dřad te 1 přiólo

ziítnych ale aby prospčl sm spoluobčanům

fK t síni p J Frafika na 20 a 8 ul v Ho Omaha

Vstupné 25c osoba Začátek v 7 hodin večer
' Uniová kapela p Frafika bude účinkovati

O všemožné pohodlí pp hostů bude pečlivě postaráno 9x3
K hojoé návštěvě zve úctivě VÝÍ30K

Vénujto mu svou podporu Předvolby 7 řJna


