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— Nt jobíílu-ti- Uéi i l'utt
vých krajan) koří mají cestu do

MŮllSIrnésts stal si vkusné zařía-n- ý

éMĚěm# # OMAHA 0 # boMiiHC Antona Křečka na rohu

it a Uowaid ulí U n(ho CBQ7
iwhlilíý olxlioddostanete v kažJou dobu čerstvý

a řízný Storzův ležák jakož i la

neilep'1 piva lahvová NeŽ oej?n
31íiJováSlavenkaSííí Zíl JMiCÍ

' JáKU J 'tlllíé starý
4 Í t

U U1 r síní ktnl tl Kithlt
o žíznivé ale í n hladové stará se

náS Toník Výborný Miioth''

leolv i studený k dostání jet po
i t zrán i'h 0JUrr Itádri lři ir

la a Muisn 'Xll4 Vníuiii Jen
QÍ4lHl'4 mŽífcýOd)fždí díJC fá- -
uo fuiítlkoij a synem Janctn
do Voti ÍAwH4h Colo kdtž bu pár Hltt

— V ncdtli odpoledne odbývá
na byla v české svob tkole ústa

dou vrMívú 20 akro osázených

celý den i'ro ty jíl jsou milov-nik- y

doubku řlořjílho opatřil
Anton výborný ttoi "Jkntou" a

Ifplích doutníků nenajdete v Žád-

ném hostinci v inhiL Krajanůrr z

Xcukrovkou J'řjme dávoému pří
t)í flímu hcj l)0 zdaru vující schflze dčtského po)ku

Období pracích látek v plném proudu

a nikdy v déjinách Omahy odbylo tak ladných a výbor-

ných zásob 1'KACÍCIÍ LÁT Jí K Nafie ceny sou nížU

než kdekoliv na západé

Uavlfjíoé voaly— Grand l'ríx voilts Leíska voihs London 1
0p

voíles Lsttíco voilei Chalute voílcs yard lUu

Francouztké anglické a vytívané voaly atd 30c yjc IQlp
ljCf 13c a luU

Mohaíre Lusleri odtk Uradíord Mohairy Antické jfln
mohaíry atd 30c 3'jc 23c tífc 13c a lUll

Organlýny — Sílk Spot Organdíei (3auze Csrrtaux Organdřes
celohedvábné or(jantýny atd 73c 50c 39c 23c 19c JQti

1'olobedvábné a celovlnčné prací prádlo—Tusnah hedvábí Soie

ííaeíenl Hiji hedvábí Kíbbon Plísně hedvábí Tokio 0"p
hedvábí a mnohé jiné látky po 73c 59c 30c 39c a £jju

venkova doporučujeme vřele hostíV ncMJI dne 4 červím
"Máj" za úíatentví více nt-- 20

četkveh Žákč a žaček Zvolení by-

lí tito úřadníci: l4řededka Klííki oce p Ant Křicka a podotýká

Vítoulova účetník Kob Mííkov- - me že pan Anton Japaocc v ho-

stinci svém netrpí- - Trkfont A
ký pokladnice Marie Míková

Zároveň byl zvolen čtyřčlenný vý 2326 tr--

bor na cbuaranl ptQ%tim pro
příští večerní zábavu Členové

— Nejstaráí český pohroboík v

Omaze jestspolku "Máj" bulou platit 20c
p JOSKK KKKICI

mčsíčních příspčvkň I'ro první
dobu pořádány budou dvé schůze

V í 120 jíž 13 Ul Tři 2Jf)2

Vypravuje pohřby pro ncieugaot
JJanzai~Chlouba Japanu— nové habíta celohed
vábná prací látka nic podobného nebylo v trhu dříve po

očjlí třídu Českého obecenstva a

vždycky k úplnému jejich uspoko

jení Mnozí Ccři z venkova při Arnoldovy nové Spot Silk organtýoy prodávají se všude po 50c

yard krásných barev a ncjlepfií zboží— pouze jediný QQp
vzorek jednomu odkupníku —yard po UUU

cházejí do Omahy aby se zde vy

léčili ale velmi často se stává ze

není žádné pomoci a smrt udčlá Simpsonúv nový }{ i'ercale a Iiamiltonův Linen Colos
5c

povit-m- konec Pak nezbývá nic

jíoého než povolat pohrobníka
abv vám zaslal é pozůstatky
zesnulého do rodného jeho domo

va Tu pak navStivte dříve můi

závod než půjdete jinam Pora-

dím každému ve vtern spravedlivé
a vykonám vleehno k vaEcmu úpl

i I

v mísící jedoa pravidelná spolko-
vá 1 jedna zábavní programem
Účel spolku "Máj'f jest vzděláva-

cí a činnost jeho spočívat! bude

hlavoé v obstarávání vhodných

programů pro dčtské zábavy Du-

li spolku "Máj' jest snaživý a

obětavý učitel p K Fíbíogcr a tu

nelze pochybovat! že dčtský spo-

lek ten úspčSné bude prospívat!

ježto í sbor zástupců české svob

íkoly přislíbil mu vfiemoŽoou svou

podporu Mezi českým žactvem

jeví se pro spolek ''Máj'' čilý zá-

jem a dostane-l- i se nadScným dít-

kem povzbuzení od jich rodičů

bude trvání jeho zabezpečenu

Přejeme mladému spolku a Čle-

nům jeho víebo zdaru

— jiného není teď slykt v naší

1'raze než že v&ícbní příznivci

ušlechtilých zábav tčíí se na má-

jovou SI a vén ku pořádanou ČilýnJ
l-- odbory íádů Klí6la Fřcrny-slovn- á

a Slovan pfíttí sobotu dne

13 května večer v síní Kcsslcro-v- é

kterou nyní" řídí nás pobratim
p M Uranaký Dle příprav ko-

naných jak zábavním výborem tak

36-p- al pčkný nový írancouzský J'erkál pékoé Zcphyr látky é

výborné Sccrsuckers 23c Figured Duck a dobrý
druh némeckého Širokého kalika ' (i

Uílé prádlo— vEech nových vzorků po Ooc 50c 39c 25c 10a
tyc a 10u

1'Játčné látky na fiaty— nebílené na Živůlky kapesníky 10p
batisty atd yard od Jít 23 do 73c 30c 35c 25c a lOu

Pamatujte žs zaiýlámu katalogy a vzorky atd

úplné zdarma a zaručujeme vám plné uspokojení
nebo vám peníz ihned vrátíme

HAYOEN BROS 16 a Dodge Omaha

nému uspokojení za ceny nejmír-néjtí-

Zárovefl držím na akladČ

velikou zásobu všeho druhu obra

zů a rámy na obrazy zhotovuji za

velmi nízkou cenu Též zasýlám
ol táiy na v nek- - 3H—

f

— Klegantné zařízený a bohatí

"mii zu pecí"
— čistý výooi z divadelního

přtdUvtjl "Sníh o rk a" pořádá
oéíiO ítettm Č4iké ivob Ikoly
oboálí celkem $107 20 Jest to

výtržtk znamenitý poválíme Jí

ž lýloby páčily se na 112005
Slouží to zajíčté ku ctí avoboio

myslných Čechii omažikých kte

líŽ k výtledku tik skvélému hřív-nor- o

svou příipélí
—Jedním z nejídařílrjSích plc-- o

v této sézoně pořádaných byl

zajbté sobotní májový ples íťádu

Dobromila č 116 ZCBJ v Soko-

lovně Zábavní výbor v předtuše
hojné Dávštč-v- y vyzdobil vkusoj
sífl a i jinak postiral se pečlivé o

to aby se mílí hosté co nejlépe
bavili Výborná hudba p St li
Letovskébo velíce pfiípčla k vese-

lé náiadé kteráž potrvala neruše-

né o 1 večera až do rána bílého

Víichoí účastníci shodují ae v

úsudku ln se jíždáv jo tak výteč
oč nepobavili jako v sobotu fád
Dobromila získal si nových přátel
a příznivců a jest zajisté výsled
kem májového plesu svého úplné

spokojen

lovecký Odbor Tél Jed
Sokol fielimje v nedél! dne
4 června rozmarnou ze
života tyrolského vzatou
oneretku SI1 za pecí"
Zpěvy u tance tyrolské pro-

vede 49 dévušck a chlapců
— l'an Karel Kunci chvalně

známý spolumajitel řeznického ob

chodu Kunci Dratři na již 13 ub

zotavil se ze své vážné choroby

již tak dalece že maže opít čet-

né příznivce obsluhovat! — Také

p Karel Ša'jataobIíbený sklepník
v hostinci pp 1'raocl a Vávra

kterýž po nčholík dní upoután byl
na Jožko otáíí zná čiperné za

nálevnou

— K nemalé zajitté radosti

zdejch bujarých Sokolů navrátil

se minulý týden do mésta naiebo

p Kud Havelka kterýž po nece-

lé dva ruč bíce řídil saloon ve

VVilber Neb Jak p lia elka se

vyjádřil líbilo se rnu v živém mé

stečkit Wílber znamenité a vzdává

vEcm již příztřl svou v tak hojné
rníře na jevo mu dalíoejsrdečnčj-i- í

díky

Přlídte poslechnout ná

záuibeoý obchod doutníkářský
vlattol pan Václav Dulítko v l
lidi jižní 13 ul Na skladé má

velký výbfcr pékných dýmek špi-

ček importovaných tabatérek
akož i velké zásoby tabáKU kuřla- -

vého tnupavého a žvýkavého

Joulníky jeho jsou k dostání vi dívčí možno očekávat! zábavu
každé solidní místností tí

stejné milou jako bratrskou Není

právy polkové

Oznámení všem českým spolkům
v Omaze

l'fí£ií nedéli dne 14 kvčtna

odpoledne odbývá Hřbitovní spo
lek pravidelnou svou schůzí v síni

J V Kafipara Hyloby záhodno

aby se vlichni zvolení zástupci

českých spolků do schůze této do-

stavili neb se v ní jednati bude o

tom jak by se nejdůstojněji osla-

vili dal den zdobení hrobů na Ná

rodním hřbítové Spolky lež do

— Krajané iiŽ jsou milovníci

výtečného moku Schlítzova a kte- -

potřebí nic jiného než aby ie ni-

kdo oeopomčl v sobotu 13 kvčť
na do&tavit---vst- up jest trnížeu na

25c pro pána s dámou l'odo- -

Vyslovení soustrasti

1'ochjpujftíií ping hlubíký Jal
JitUf HvhA romnu p odejde nu-vd- y

niilovaný tiiaiiícl a ttarotli-y- f
otce vyulovují ieik7niJni

Itolculava C M JCIi
soiintranť milé Neutře své

Barboře Hofmanové
nad netiahraditcliiou ztrátou

muiiSSeltt

JAíA HOFMANA
Ctřná NCHtro ztráta VaScdotklíi
c nás nrávtítak hluboce jako Vá
a doufáitio [Mrvili íe vSchojlví
éua isáriiiiitek Váft Khojí lloh-N- t

riSe budiž V4m lítechoii ve vel-
kém íalu VaSi-i-

Z Hbor JloICNlavu C 60 JČ1')

Marie ÍUííati tiřerf

IŽ c chtčií výbotné pobavili tné- -

í ty navlitíviti moderní zařízený
boUirec 'u Habru' i z roh 15- -

tknoutí dlužno ?e odbory tyto za-ilou-

sí vskutku podpory za svo Wílliam ul v nčmž vévodí zná
ji činnost smiřující jak k rozkvč- -

mý a oblíbený hostinský Karel

r iil tiřiráíl Krom& toho DOulou- - sud nezvolily své zástupce nechťa y tm m tmv - - - W

Ží vAm iaramantní čárlí ucjltptí- - tak učiní co nejdříve Výbor

bole Jan Has i i Kof V
mi doutníky likéry jakoí i chut-

ným zákuskem 30— tí
Jíožena Vcnk tajodbývá schůzi svou ve čtvrtek 11

kvftna v Sokolovné Členové jsou
— Neistar&ím a proto také nej- -

tu tvých Kádo tak i celé Jednoty
Kde se pracuje tam se nespí a

možno pak od tak čilých Členů

očekávat! zajisté výsledek na nej

výS uspokojivý Ať tedy není Žád

ni výmluva— Slavenka pořádána
bude již píí&tí eobotu dne 13

kvétna večer v síní Kcsslerové na

13 ul Všichni jsou srdečné zvá

ni

— Dne 23 dubna ráno přijel
do Omahy p Vác Mikakcký vá

oblíbcnčj&ím hostincem v České Žádán! by se viichni dostavili

4

7 i

Fráze lest bez odporu hostinec

Hzíý po léta krajany pp Sloupem
li Sláma S A a ť

TM Jeti Kokul Omniu

Sokolovél Dnes večer schůze
a Krumlcm na rohu 14 a Wílliam línČaáicyDostavte se v&ichnil
ul l'řijIte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou Ií ťibinger taj
l

žený krajan z Verdikt Neb aby usmívavé tváře starých známých
zde hledal pomoci lékařské jt tte no Adama a 1'rokopa Kdo v ho- - f f zapasuodpoledne téhož dne byl operován

liiilMirďíl n velkuoli

ťllmhiíel IIIiovIiiiiiiiI

OIIiVIIA IN

vjřlirtMliif innjitulA

stinc! jich zastavil se jednou ter
utkají aeni hnisavý zápal slepého střeva

Obtížná operace provedena byla vc ítviiíik 1H kvílím '05
přijatí podruhé zase neboť nikde

su mu nedostane lepšího 'ttoíu'ani

ochotnčjfií obsluhy Při hojnémzdařile Drern Kálalem pod jhoř
v NoUlmufc iiajlinl 13 ul Jdiktfaw a Vurt Ptttr Samotit }(hdozorem nemocný rychlo se zdra

odbytu nemůže býti jinak než žeI

vuj3 a má n Jči na braky návrat na čepu jest stále čerstvý řízný
do svého domova M:tzův ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejlepll— Oblíbená cvičící četa Tibo
zboží v trhu neboť Sloup a Krumlru Nebmks č 4771 Moderních
žádný "JmHt ' nekoupí 33x4

Frank Růžička

řtký cliaiiijtloii clilcuKlý
-- a-

Emil Klaiik
Huulh tiuuiliy

l llHMilwll Vtrláittll
HuuiM-f- l utkají mi tfentl a ví- -

Dřevařů činí pilné přípravy kui

i sivtté ?áhavě kterouž uspořádá v — Fraucla Vávra isou salonlci

pad Manée Vykou kalový v

ncdéll večer dne 4 června
— Již píBtí sobotu dne 13

kvčtoa večer pořádá čilý Sbor

Omahkých Sokoiek soukromou

zábavu svou v SokolovBi Jest 10

sice tábava pouze soukromá aviak

jsme jisti že návEtíva bude hojná
neboť Čttol přátelé a příznivci bu-

jarých Sokolik zajisté dostaví se v

pliiém počtu Jíábavy pořádéné
Sokolkann tííl ne vicobecné obli

bS tejména u mčl mládeže jel v

kruhu bodrých dív nejlépe g nej

srd:čni)i se pobaví Není pochy-

by ie i statui Sokolíci do soukro

mé slbavy lé to duMvi a přitom-nou- l

svot ku Jsi 11 j#)t píipřl
Vtlupué obnáií pjui 13c pra
ťnobu vnl jou sdvoliln íijl
til ihy potváuku sebou ptturkli

— ubttl tékař liaiUy iam£st

A number one'' proto také vždy
i kli

sobotu dne an kvčtn v síni p J

V Kalpara Č(ným přátelům
veliký jo shon kuo na riiocm
Krliiíiinvti in r ul rád Dochutnápříniivcům řílé čety lé naskýtá sj

opf tufc přllelitont pobavit! s sr tm ion do hospody "u hflupce" tti!tii limltí lni kivti ptutivitíM ilv

kráts na vm Ulh V 1 1 i itíuludečné a nenucené v přátelském

tivřahk

Z4)hmIiií doduvHtiiié

Hodinek Dhu ké kofalky
!Csca)iru(uiK a Vírginia Dun vln

výclt Kalifornských vín

a pálenek

'MALT MAttKUW" Kxctltior

Sirings Mo

Sulho Salioe a Urgent mimráb
nich vod lét

"AUIUiNA'1 jlíjé amtrické
přírodní kalorické voly

OAOKLEY BROS
bhiHMUi Tcikii
itii IhiiI( I lihuvlitMiiil

()NIAIIA NKHUASKA

riťdplníto mí nu Po

krok Zi-jurt-

ii jiouzo $

vohu h Cví U $150

ravltá a kdo rád lloi má trochu
ikroniku ventlých druhů a ne po lilLÍitl len "u Snunce' vidy na r ilUMl a prijoiii ti ilvvri

4vim1 v h t vitři r

JlUvní in h?M v V h'! Vi'"rr

chybujeme ) uávltéva bud o j sto

obyči-jn- é hojni ikIioP vstupné

{ í
'

i I

I

'i

jda io usjlepM a doutníky jaké
kouři Mahomet] v ráji l'rinl a

Vávta Uké lam maji a pakli nlco

ilíi lo tobfi k chuti tu naliud Vstopifi 35 l5Dc Sedadla osjcriMi ?5c
rbuáll pio niobu j n 35c Kdyi
jsn sousedé a Druiky dostav! sn v

Dočtu pliiéni ťk úičch bude
lim lotu dobrého k lakouruut! a

nitSifcti Dou(jme se lk st u v Irmu U tam slále vllp a
VltiKiiliy joul h iImUh(í t Htitiry

Vávrv V 1'mjím' Ilttrl u l"'ř HťUin

ráú4 a tlti4Mt ut a J ť NuvHa
mleh la by to byl pr kal 14ho

návíjkl fcfckího askhtnta rufl
iHth kd bv v íimsia pil iilvlteté v Ikerou ifáci jim iholovnou ricli IV IImI mi v uhmíc a v n

llniM JilMM K Iv lir IM N tli J Kri tMlpIiiflo ho na Pokrok vé své lunsvítívll kumpány lisÚřadovna jihu jent V J posthudl
HíiiSuljř 114 U Ml V ' nitie i$ml! natohu i) a Wiilísm ul(pouze ví ročně1'íiton bločku —a

4 -


