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45Činí pilné přípravy ku skvčfé ta

19— vVbava $Uoečnf zábavi kterouž uspořájá vTrtfní Ir 'TU fc

líni p J V Kalpsrí v sobotu (
kvflna Zábavní výbor jemuž
avčfeno bylo pořádání této zába

Ucad uYooVvy pilné so stará o to aby zábava

rozhledy L: f A':
il 4 4

tato setkala se a úplným zdarem

Ježto není zábava tato pořádána k pA

pro výdělek rozhodl au výbor ua
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nízkém vstupním pouze 35c tak

aby umožnil přístup vícm četným

přátelům a příznivcům spolku o

jichž zábavu pečlivé pontará
Vříchnl jsou srdeční zváni 39x3

— V minulých dnech pfeiičho
val p Emil Čermák bohaté záso-

benou lékárnu svou do rozsáhlých
místností ve vlastní své budové
£ 1364-13- 65 již 13 ul kterou

koupil od p Jos Nováka i'an
Iímíl Čermák nyní kvapufi dopl-

ňuje zásoby své aby mohl vyho-

vili vlem potřebám četných svých

1'oAlcto nám Jeden dollar
1 f)lJmlftivkřii n my poSIcnifl dplnon tuto výlsu
v koflíku pí exprcdi tia kteroukoli? mlrodii ku

prolilfilco UujKikojí II vás tloplutíte Ji)(lnt(sll

expressiiíinu zlytek l0 45 a dovozné

Nezapomeňte txlull pravou mírii dle uvedeného
návodu HuříiJio za to Ím vám vío dobíu pndii

ffjpi '

iL--
r 11 jff' 'lvi

Vše m obdržíte

Chicago i$ dubot

NesíiyUuá zaííiscal v Ba£cm

olúloífa otct0'iu v nÉmž speku-

laci ( vRťfinhoucí'1) pánem a

íímicr kurý v potu tváři pódii
vzdtiává a z ní dobývá plodiny
nad nimil spekulant si osobuje
nadvládu se ukázalo opÉt v celé

evé krednosti v tíchto dnech na

chicagské burse

jíž po nžkolík mČBÍcft dvž sku-pia- y

burtovnfcii spekulanta vedly
tam rnczl sebou zápas Je Jna

skupina býka vedena byla Gate-

sem a ďruhá mcdvčdo vedena

byla Armourem Byl to dlouhý

zápas mezi tČmito velikány
vcli-kánoví-

z nichž jeden hnal

ceny pfieuice nahoru a druhý je
tlačil dola zápai tea akoncil úpl-

ným zdrcením býků a jich vfldce

Gatese a týž ztratil ve spekulaci
nčkolik milioua dolarů

Cena pSeoice v sobotu a v poř-
ídili sklesla ikorc o 15 ccntfi na

bufili a ohromné sklesnutí to píivo- -

zákszníků Jsme jisti že lékárna

Omaha 35 dubna

Dčsná porážka bursovních spe-

kulanta vedených Gatencm při-

vodila obrovské sklesnutí cen p6c-nic- e

až o 15c na butli Itl i

koroa pončkuď v ceně poklcula
Oves podržel rvou cenu

1'růmřrnéceny byly následující:
ťícnice £ a tvrdá prodávána za

90 £ 3 tvrdá 75—85 £ 4 tvrdá
Oo— 75 £ 3 jarka 90 £ 4 juks 90

Koma £ a Žlutá 43 £ 3 Žl

43 čís a bílá 43# £ 3 bílá

43c £ a mích 4a-- } £ 3 mích 4a

páno Čermákové bude okrasou
Cídovlnřuý oblok v ct:iiS $1100
1'řkný mtíkf klobouk jlu'koMv biirvy a vzoru 200

Pár mod 11 leh střevíců v í'fj'16 80
MsdruHOfoii ni) pcralovou košilí vcenS 75

Pár oéknvch fill v ueiiS M

áeské čtvrti a že se vyrovná i tČm

oejcIeKantočjším v mčsté Přejeme
Pár vzorkován ft h neb leidnolmrov (HinAocU 10

p Čermákovi vfiebo zdarul
1'tknv kHiimní áátett biirovriým oirtp'in M

— PRIiSTKlI OVÁNÍ Známý Vázanku tu b lioloví licdvábný nákrčník 21

z nápodobí ri4 k&žo 2WJYluiy koflík 1111 olilukčeský lékáruík p Emil Čermák

oznamuje tímto ct obecenstvu že

přcslČhoval
1 čítárnu svoji c £1363£ 4 mích 41

jižní 13 ul do nových vlastních
Oves £ a bílý nabízen t a?

£ 3 hílý 39 £ 4 hílý 28 Vt
místností v £ 1364-13- 66 jižní 13

ul kde jako kdy dfíve ochotné a

Celá výbava v unl $1950 pouze $U45

Velkosti 11 míry
HliHdlIO I11 vlidVU tUKi Dlijudniltl

Kabáty jaou velkoull odííl do 43 v prsou— udojto
míru v prsou

Kul boty Jhou v imnu od 110 ď) v rozkroku od

ÍJ0 do IH --udoJti) obfi míry
KoSl' Jhou od 14 Ho 17 --Klobouky od fiu do 1%

1'uriřoí liy od do 11 —Nlřevieo od ti do 11

Udtsjlo ode víelio ítídanou velkot poznamenej-t- o

zdnZ (dílok ebcoto z Jernnílio modrého sergo
nebo Jumníbo kaímfru čUovIotu

£ a mích a8# £ 3 mích- - 38

£ 4 mích 37
levné každého obslouží 39x3

— Ná! žoviálnf doutníkář pan
Václav Dusátko přestčhoval boha

t£ zásobený obchod svůj do no-

vých místnosti v Čís 1363 již 13

ul (dřívéj&l lékárny p Emila Čcr

máka) Obchod pán£ Dulátkův
stále se vzmáhá a proto byl nucen

ohlédnout! se po vČtŠÍ místnosti

Přívoz hovězího dobytka do

trhu byl dosti hojný avfiak maji
telé nakládáren tlačili ceny dolů a

trh byl mdlý Následkem prud-

kého dclti nebyl stav dobytka ta-

kový jakým býti mohl a to znač-nf- i

napomáhalo kupcům Též i

dovoz vepřového dobytka byl dosti

hojný nicméně trh byl čilý avtak

ceny následkem nepříznivých

zpráv z jiných míst byly o 5 až

10c niŽŠÍ proti onČm z konc mi-

nulého týdne

Douíáme že krajané naši do

avadní přízcO avou pDuŠátkovi
zachovají I
— Oblíbený Sokol 1J W liar- -

toi tone v posledních dnech v

samých jen radostech Jak jsmePrůměrně byly ceny následující
VU pknl HH'ín 4 miuoia
Kráry SWřiW

Vull k krinuiil

dčoo bylo jen touhou aby Gates

utrptl co oejvitží ztkáty Ale s

Gatesem utrptlo velké ztráty také

nevinné rolnictvo jež 1 jistou a to

oprávnčnou důvírou spoléhalo na

pevnost pšeničného trhu Jest
viru ocjvyšH řas aby se rolnictvo

spojilo a vymanilo se 1 podruží
spekulanta a aby veškeré plodiny
farmeriké byly vzaty z dosahu

spekulace
ťrOrncrnó ceny byly následující:
Plenice tvrdá íerv č a 93 93

t 3 červ 85-- 89 č a tvrdá 93 —

95 č 3 tvrdá 83—92

Jarka L t severozáp 95-- 97

£ a sev 91 — 95 £ 3 85—95
Koma žlutá č a 47 46 č a

mích 46—463 £ a bílá 46 —

47 t 3 bílá 46— 46 č 3 Žl 46

—47 £ 4 44-- 45 b Mfy 3~
41

Oves £ a mfchag-- - 2)Ui £

bílý 31 Yi - 32fi 3 bílý 20—i3if
t 3 IM tytf—ioHi fi a bílý 29

0

Žito skleslo též vesně a trh byl

mdlý Čís a 78 £ 3 74

Ječmen byl taktéž v stálé ceně

pri slabých poptávkách a druhy
ke sladování plináSely 41 — 47)4
ke krmení 37— 39c

Jetelové semeno nabízeno za

$1400
Lnřnd semeno za severozápadu

£ 1 nabízeno za £139 trh byl

pomalý
DobytU trhl

V poslední době se trh pohybu

je neustále v t£ch samých kolejích
a v cenách nejeví se Žádné zvlášt-

ní zmfcuy Jak hovězí tak vepřo-

vý i skopový dobytek mel dobrý

odbyt za cen jež se od minulého

týdnu v ničem nelišily
-

Ceny byly následující!
ťtuui ui MJIM !! SflU"í4AW

liulwni i It rtMMnln„ „MWi

Oznámení úmrtí a díkůvzdání !

Hlubokým Salem klfčciil oznamujeme vRcni přátelům tt známým
truchlivou-Kvři- t íc nái milovaný tnanZcl a otec

IiitliiiiH ViiAitk
po krátké nemoci zemřel dne 18 dubiíit 1'flS ve 12:05 hod ráno ve atáří
80 let a ve řtvrtek dne 20 dubnu odpoledno sca hojného lííunteiiHtví přá-
tel 11 Kiiáníťch {Kichován byl 1111 Národní hřbitov-'Annm- úf narodil o

25 únoru 1M25 v Habrech kraj c7tftluvky v čuchách a do Ameriky a
nkc do tMnahy we přlultUiovttl a pred J7 roky

Junt milou tiailf Hvliinotí vxdátl htdťčtié díky vScrii kdoí nám
jakýmkoliv mifmobeni v trudná této dobť! vypomohli a veliký bol náí
KinirtiHI e aiiníitl 5fvláitHÍ díky naKu nechť přijme p A KořUko st
dojemná tdova rtt?cliy v domé smutku 1 na hřbJlovoct nitiJCwká kvarteto

přv sboru 'Lyrď m jť!iií ninnttrCiifho chorálu et výbor 1'odp Hokola

TyrS C I m dimUvcni na k pohřbu a pp Vác KuIk-- c J F KnčZáfok
Wud KirchiHii' Váe Vnk Vine Novotný a Kr K udru a za duprovoxeni
rakve Htejui! vřelé diky nufto iipchť přijmou vSlchnl dárcové skvost-

ných víneft kytic 11 slcej Ct Sbor lloloshiva č ) JtD l'odptHokot
TyrS C I ct nianídé iMiirlc u !co llurochovl Kmll atAmallc Čermá-
kovi Kirchuerovl Vaničkoví ct rodiny Jos 'AcUmého Jos Krejčího
Jakubu Hvařlny Fr Hvobody (klobotiíníka) Jos Itárty Hltu Kokftska

Adolfu Hvobody Váe Bchnddrst 1 J Ha vida Vt Ktincla pp MratH

Kunclová J W Thompson J Purson a Filip Hvoboda Též nechť přl- -

Íino
vřelé díky nuStí pohrobnlk Jos Krejčí tsn vzorné vypravení pohřbu
koneo díkiiji-tn-

o srdečné vSem kdož iohřbu riuKeho drahého zesnu-

lého so siWost nili a télesné poxftstatky Jeho k poslednímu odpočinku do--

provixlill Jcitč Jednou vřelé díky vAeinl

'
ANNA VAŠÁKy truchlhí manitlka

Jottf Václav Janti'M Anton Bedřicha Jarotlav synové
Mařit Anna Jloitna Antonie 1'rantitka Zdenka dcery
Váft VvfaNl Aíhert Mil Jot Tlsnohlidtk Jottf Afertt

Svoboda sJ W 7'hoMson zeťové

rriitAt)MjlpliM „ S Bl
PrHnaU (iruilMiii 0S7VW& W

f'r-- U limhá třřk 6tífafi7H
D?v lm]loi 6

íh!5itli TMi7S0
llriiiihiry liiiri 1 {'OftlOo

Ve)e ísfťxrultí 16
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Mátlo tmi limo Siii UK

Minlo Um b}liill lh "
Miolo fnrn lplii U dubr4t UglV

Slplci JIHo

ttmliny II- -

Robotili 6'
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Kansas City 35 dubna

PĚenice £ a tvrdá 88—93 čí t 3

80-- 85 & 4 Go~8a# č a Čt rv

85—93) £ 3 80—85 £ 4 6i—
83

Koroa £ a mích 44—444 £

3 44—44 £ a hílá'45 £ 3

44#—34?(
Oves £ a 6ílý 3a -- 33 £ a mích

Zito 70— 73c
eno-Timo- thy ř9-5- — řiooo

výb prérijní 1735— 775

VJc Hlic
Mátlo málárin SJWiUr furmáká 17c
Volt jikl Kl tiWPIO
lliHIprtiihiiliil íWtUU
Voli ku krmeni asuna l

Krávy Jf(iaVVJ

ee v minulém čísle zmínili dostalo

se mu zaslouženého uznání od

vdéčných naiich tíokolck a ne-

dlouho na to obdařila ho milená

choť roztomilou dceruškou Z d4r-k- u

tohoto má přítel Uohoul radost
velikou neboť dccruíka jest prý
náramní hodná Přejeme Sokolu
Uarto&ovi aby se na prvorozené
dcerušce dočkal hojné radosti

— český Národní hřbitovní

apolek oslaví I letos důstojné den

zdobení hrobů na Národním hřbi

tovč dne 30kv£tna V posledních
nčkolik letech vzrostla ážauné na-

fto česká osada mrtvých a na Český
hřbitov putují četní krajané aby
okrášlili rovy svých milých Uylo

by záhodoo aby jak České spolky
tak jednotlivci přidružili se k Ná

rodnímu hřbitovnímu spolku a při

spčli dla oejlepfií své možnosti k

tomu aby slavnost zdobení hrobů

byla důstojnou ná sčechň

— Zubní lékař liailey zamést-oávají- cí

českého assistenta ručí

za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku —3

Voúu Hokol Tjrl řís I

odbývá mimořádnou schůzi zítra

ve čtvrtek 37 dubna večer v síni

J V Katpara Dostavte se v

hojném počtu Výbor

Antonie Julie Holena Marie Eliika Marie snachy

Omanu dn 24 dubna 100S
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Tlt %%mtK9
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Pomláskovou zábavu
tu runu umcucuua

Dra RICHTERA

svótoziuí mý
"KOTVOVÝ"

Srdačnd díkůvzdaní

NťjurikťiiřjSf diky VK(Uvim
tdnto rt iifátelfun tatm jnanlc- -

uspořádá 1

0
TTPAII1 EXPELLEI1 Lozo South Omaha 5149 DofHífim p a i! 1 JU t ku i a J

W Xřriaii u a pí J iKnngiTii'
n a t{ J Jriucii u % ií A No

vák iii J Kavan ( j i iicr a
iif H UÍU m milá iifrkvamitf

v Nobotu vořer dubím 11)05

V NÁHODNÍ síní

OMAUA
— NejiiovéjSÍ v oali Prare jest

It ťévecké odbory fiádů 'Ulilka
Přemyslovna £ 77 a Slovan ř
78 ZČHJ uspořádají v síni Ktt
slrrovA na jil 13 ulici v sobotu
dne 13 kvčtna "Májovou Slavta-ku- "

Zábava tato budo vtřejui
spojeni piogramt m a {tou k ni

iváol všichni bratři ápčrsUrit
Jednoty jikoi I vdkeié ohrcrn
itvo jak a připrav !t soudili
tmd to isjiitá ilhava tuiti l

tl aailoull !
podpory as své při

činřní kéž st jim jl dostane

Vttip4 jcit mírné áu s dlmcu

pjui

JllKMltUflIlNlIIll Ú

ii v liooíoli niti
1 imiiiiMATtt kí n

mmiU vhkuo luu uťi

14 _ %_! : „ l llí I r I ! At _ i k ía

jrálilru Ktnt(t4U iiiiuulího u

vv?%r VMÍt ní vítí vmm a daro
váttfm k(áii'tio (tárkti m intavu

výhnM nlrh rnUtku
Vřřtt (t4(vla tifáit ! )Hiíh-- k

114 otu ii v'Vr utkvi vály
vil1' u4 itaituMl IL Jvi(i

tsueiník který li koupí oMlku odtitilkrm doitane pár

(Vnt §3 c 5 60 o tt tlwU l l

VHtUMié 25c osobu
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