
—Hojné čerstvou grocerií záso

bený obchod vlastní

Tctr M SvačinuJ # 0 OMAHA 0 # 2 fflifeksV Cil 1243 Jižní M ul Obchod
tento jest jedním z nejstarfiích ob Velký výprodej ziínoI)

Colllns 1'Jano CoMoh'lillý olicliod
chodA 01 jižní 13 ul Zboží jest
vždy čerstvé 1 prvé jakosti Míra

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJUA dobrii neb u Svačiny nikdy nehlc— Sbor Vlastislava chystá se
k velkolepé oslavě 3oletélio svého I dl ae oa nějaký ten přívažek ZboŽ

trvání dno 0 ledna v Sokolovně možno též objednat! telefonem
Upozornění ct krajanům I

NeJlcpM tvrdé I rnřkké
ubil vÉ:ho druhu (lont
učtu vždycky u starého
známého

Tel V 1834 MtZábavní výbor se pfiěiluje aby

uspořádal slavnost jaké prý do — Krajané již jsou milovníci
sud v Omaze nebylo Vstupné výtečného moku Schlitzova a kte
pán 1 dámou lioo zahrnujíc ve říi ae chtějí výborně pobavili mě

LLEVI-H- O čeří další dáma 30c Pro oslavu li by navštívili moderně zařízený
tu získáni jest výborná hudba p hostinec 'ti Habru' s z roh 15
S IJ Letovského Též chystá William ul v nřmž vévodí zná
výbor znamenitý program 16

Vaše pianová
příležitost

Nabídka hotových peněz ve vhodném právě okamžiku

zajistila nám veškeré hudební zásoby

Collins Piano Co 113 Wi 17 ni Oiana

jcŽ zanechává obchodu v malém

Tyto zásoby budou prodávány během příštích něko

ďiý 1 oblíbený hostinský Kare

715 Již líí ulice

TEL 1918

Dobrá váha — rychlý dovoz
Chleborád Kromě toho pošlouFJtANK JANDA

č 1335 již 13 ul ti vám iaramantní Cárli nejlepší

nepraktičtější pohroboík a balza mi doutníky likéry jakož i chut

ným zákuskem 30— tfmovač— Tel 3984 1 5kdt
— Nejstarším a proto také nejPolozmrzlý nalezen byl po

— Pamatujte le PKANK KA

ŠPAK vám prodá uhlí měkké í

oblíbenějším hostincem v České
tvrdé za cenu jako vEude jiodetal Praze jest bez odporu hostinec

lícil večtvrtek ráno Dartley Jíaley

jolttý stařec v dřevařské ohradě

Uyl dopraven na policejní stanici řízený po léta krajany ppSloupem
1 Krumlem oa rohu 11 a William

to vác uspokojuje 2e uíinílí jíte
objednávku u Čecha itxm

PÍíIJMIi SE ihned 500 statných
ul Přijďte do útulného hostince

kdež poskytnuta mu první pomoc
načež dopraven byl vzhledem k

vážnému stavu do nemocnice iv toho kdykoliv vždy najdete tamdělníků ku skládání velkých skle
četnou společnost a za nálevnouJoscíanic Storzova ležáku na 6 a Pacific

ul ttlíiSf zprávu podá kaldému usmívavé tváře starých známýchDle stavebního inspektora
pp Adama a Prokopa Kdo v hobyl letošího roku nejvítší stavebníúitnfi Anton Kfccek hostinský

lika týdnů za obdivuhodně levné ceny

Colliniova cena NuKe cenu

Pl ANI NO $r 30 00 $7500
" 173 00 83 00

" 30000 10000
" 343 00 118 00
' 36500 14700
" 280 00 17500
" 35000 34700
" 40000 37000

stinci jich zastavil se jednou terruch v annálech našeho městaPKODA SE za JrGoo oa mě
přijde podruhé zase neboť nikdeObnoi až dosud vydaných novolíčol splátky velký dám O 5 ivÉt se mu nedostane lepšího 'Étoíu aniení k stavbě obnáší £4038364nícícb a velký lot na 12 ulici
ochotnější obsluhy Při hojnémproti 13064969
odbytu nemaže býtí jinak než žeblíže Wílliamf Ulilií podrob

nosti sdělí V I Kalpar 1321
— Minulého týdne zaslaly drá

oa čepu jest stále čerstvý řízný
by u P a li x M okresnímuWilliím ul Omaha Neb iCtí
klrfnfk1 ťlftLftil nfmn AlnJr h

MttltV i íi 66 týče llkérfl
IrimitnflrA tit Hncřimlii tn nil-nř- (

daní avšak místo vyrovnání za
The WoiimiTh (liilld

519 New York Life Dldfg Omaha
Mnohé jiné obrovské láce výborných nástrojů
na koupi piana nepromeŠkejte tento výprodej

zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
slily pouze část své povinnosti tt Š á i M I lil a

ztaný "emeja
' nekoupí 33x4započala a obstaráváuím míst pro U P dráha místo $18000 posla

check na $12000 Ji & M — Francia Vávra jsou saloníci
'A numberone'' proto také vždy

Piaoa prodají se na mírné splátky
bude li to vaším přáním

místo $4000 pouze jen $3000
okladník však odepřel přijmout! veliký jc shon kdo na řízném

Scblítzovu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u Šflupcc"

niiičástečné tyto splátky — Obě

dráhy podali proti tomu stížnosti : HAYDEN BROS Omaha NebDodgeoba případy jsou nynf ve vyše
třováoí zvláštního státního komi

zavítá a kdo rád štof má trochu

silnější tea "u Šflupce'' vždy na-

jde to nejlepší a doutníky jaké
kouří Mahomed v ráji Franci a

saře

— Na uprázdněné místo radní
jo po zemřelém ueorge Nicbol- - 7 Ar novém iiflcllicriiém vypnavcíiií!

Vávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chuti tu naleznešsonovi zvolen byl v minulém zase
tím lecoi dobrého k zakousnutí adání městské rady jednohlasně A
ke všemu je tam stále vtip aI Comstock Ve prospěch české Svob Školy

sehraje Sbor OmaŽských Sokolek
tmích že by to by! pro každého— Povolení k sfiatku vyzvedl si
jřích kdo by v Omaze při návŠtěr E Curran Františkou Kraji- -

čkovou
vě své nenavftívil kumpány tak
veselé na rohu 13 a William ul POPELKA— Min itřcdy byli v Omaze na

— Každý se diví proč tolikporadě aoudcové Stafford a Sims
lidí hrne se do ebehodu čís i8uvynikající úředníci hlavní úřadov ncdéll dne 17 iiroslneo 1005 v SokolovnóVioton ul Inu vede tam obchodny Dřcvařo Světa v Iowě Porada

♦ Začátek v 8:15 hodin večer
ejich a vrchním předsedou Rootem

Vdlupiiét V) li ražená sedadla 85c (Matní 25c Dítky 15c žtýkala ae nejvíce otázky uniové

číský řezník CHAS J PASSICK

jehož vždy čerstvá masa všeho
druhu výborné uzenářské výrobky
a nejlepší grocerie v trhu těší se

tance 2as Ladné skupiny Krásné zpěvy Kouzelné reje a
♦

PO DIVADLE VOLNÁ ZÁDAVA 19x3výborné pověsti a přízni českých

práce pří zadávání tiikové práce
Výsledkem delšího jednání bylo
rozhodnutí že veškeré tiskopisy
DfevařA Světa mají býti opatřeny
uniovou známkou

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦flliall4Ms]?hospodyněk Je-- li v okolí ještě
některá jež zboží jeho nezkusila
ať tak co nejdříve učiní a jistě ne-

bude toho litovat! 1 2 tf
Z církve katolické vyobcoval

biskup Scannell všechny věřící ka

tolíky kteříž min středy súčast- -

1 !JLLlÍJU4tttHlt lit ttttt t

v&echay ženy jez hledají zaměst-

nání jako: Švadleny pradleny
kuchařky jíkož i služby ve slul-oý- ch

rodinách

POTífKIJtfJKM učkollk iipořá

daných dčvřat tia práci do venniči

hlučných domácností Mzda $4—

$0 týdní
O bliž§( podrobnosti hlaste se aneb

pitte The Woman's Guild 519
New York Life IJIdg Omaha
Neb 13 —

— Dvakráte během tří hodin
alarmováni byli hasiči mio úterka

do residence J A Fry e v říj
3519 Farnam ul Prvně vyšel
ohefl ve 3 hod ráno v kuchyni

patrní následkem exploie lampy
hasiči však pří byl i na místo zavčas
a požár utlumili ještě v zárodcích
Podruhé voláni byli do téhož
místa po 6 hod tentokrát však

plameny zachvátily zoačnou již
část domu a než dostali hasiči
oheB pod kontrolu natropeno
bylo škody více jak za 1 1000
Druhý oheO povstal v Šatoíku

— V příčině nutnosti laborato-

ře pro zdravotnické zkoumání
mléka a potravin o jejíž naléhavé

potřebě minule ve schůzi městské

rady bylo rokováno navrhl radní
liack Že nejvýhodnějŠím rozřeže
ním této otázky bylo by zjednati
odborně zkušeného chemika je
muž stanoveno bylo by jisté roční

služné bez ohledu na to muoho
H zkoumání a prohlídek denně

vykoná Tím myslí radní Uack
Že městu ušetřilo by se značné

vydáni za vypraveni nákladné la-

boratoře bakteriologické a che-

mické 1 Jihem dalšího jednání
přijala r3a rtaoiuci kterouž od-

kazuje se záležitost laboratoře

pol a polární komisi jenl má ve

příští schůzi podali svou správu
ohledně koupě na zařízeni čfa-dovn- y

takové v niž chemické pro-

hlídky mléka a všech potravin
konaly by se kdykoliv bylo by
třeba

— Pod kola káry dostal se

Frank 1 oittr bydlící na 15 a

Webster ul kdyl přfdmia ňierka
e 0 stém bicyklu Chtěl pře
tti na druhou Miann ulic a byv

atalcti károu spadl 1 koli dolo
a tiětti tlak odhozen byl trati
uliti a lak ujtty byly tmi dva

ily u tuky Iiytpoidfji dopra-

ní do CUrktou tiu i 1 i t ta

nili se sfiatku koogresníka I L

SHosiecilJulius Treitschko
obchodník Importovanými a domácími

víny likéry a cioxtmkySOI a 533 Jlanl 13 ullo
CtireU II konpltl kufitlkjr aub vina Fj1fito k fmu rni fkf rklud liul jh )(t iii'jluli Jskoil -- Ctny Joa luirié— l'i'l'foil (118 jHlt

Kennedyho se sl Mag Prítchett

1

3
Vzdáváme riejrdťčnéjlí díky

vScm kdož nám jakkoliv vypo

Základní Články víry té zakazují
totiž osobám rozvedeným pod
trestem vyobcování opětný sfiatek

po tak dlouho dokud kterýkoliv z

rozvedených jest ještě oa Živu

mohli [in nai zauave pořádané
tf tikv raowoiuviic n mi iiniupatni

Avlaňté puk dekujeme vřele na- -

Liiskup Scannell však uvalil trest i uledujfcfm pp: Fr kanpaulovi
Ka protUvání lítků u dveří old
Jelenovi za prodávání pivních

na ty kdož sňatku rozvedených HOTEL PRAGUE ČESKV hostinec
u mésta PraLy

súčastní se byť i jen jako hosté a íutku jo uavitckovl a ! r

m stalo se že všichni účastníci 2 loninovl ca olKtav hltuby za

2 nálevnou a J Mathaiuerovl a
sfistku Kennedyho propadli 'klať Jar Jclftiovl tu ochotnou vípo- -

] moc líU Vídáváme tipříuiuéě' biskupově PaŠovský kousek

na rohu 13 a William ul Omaha

6té a pohodlná uřízené pokoje pro ceitujlcí Jako! I výborná futká
ktrava a t íoraá obiluha V hoitlncl obdrlíto výtof nf HTOltzO V LKŽAK

druhy vln a likérů a neJJemtiřJSI doiitnfky
KrRjné stvltite li do Omaby návilívoii ubytujte m v hotelu 1'mlik a

5 diky kapele p hliaíe za výťornoujibkupa Scannella který připomí ¥ hudbu ISa konec di kujeme vřem
ná silně středověký církevní abso- - 2 váženým ifátclum a příatniveňm
ntismua násilnický vzbudil i v

iiill a íif itomnoktl tvou k její (da usutiite nejenom poufji ale sbavlte ae I vlullkyiii ninátl 8kruzích věřících pochopitelné vzru ru pripť"li Je4tí jednou vřelé Tťl A1HI4 0MieBkrlnnfádá V1MKNC J IXjUUOThkfcnl a nelibost Koogresník Ken j dik v vsťiu:_ — sma hbor HolcIava C ♦ JCInedy byl od tvé manželky roive
den s taAAaaaAAAAAAAAAaAaaaaáaA 4 aaAaaaaAAaaaaAAaaáaaaaaVÁPořádá Hel víUr m

2 Uiimb Ntb I pum I i p Upozornňni ot kralanům I

fiillilillllliiiiiiiniaa
i EMIL M DOBRÍSl EXPRESSU

Dr Jamos W Novák
líh")" b4bylk obuturAvá vetktmi drvu tftitvtilm kunt vt io t obor Ivnlo uáltlt ťlAoytu kr)uAm
HilmÁI rAu6 a řjrtblo tvttf thuttvui Mimu !

— U P dráha obdrMa miř

středy od lOudMungera soudní ti-
ku jimi zapovídá se všem okreiom
klád Nebraski skria kterél tato
dráha projíždí skoleklováol din!
ta rok 1903 kterél měly t 1

iplatnými 1 ptoiince Dráha
udává la odhad na lákladě kta-iťh- o

dan vyptány byly byl přilil
vytuký a ludll daně uopravrdli
Mt Soudul Klyitul v sálržitotti
lé odbýváno budt 16 piosiuce

hi$ jsuhuí Ukiú
drutti rukyťrtm i4tn noa urin ntin lko

ilHl tuvcbul

Cfalovaa Jeho laléil a (roiatim v Hotilu rraha TKL A 1814

Obydlí t 1461 1 Inf 14 ulice Omaha 1- -

Mi iU4ifnu ivtui pokoji říiSITl
hil'i U tUm kti

% iíl iinl lmiřUi a rmiiNii

1'KtKruN M ????fTm?T?T???frv?Y?a?a????tmTTmTm?TVTm


