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! lili IMIlMllllllii Mimo výtečné pivo má na skladě

ty nejleplí kořalky víja a vůbec Poftlcto mim Nvou objednávku— Vydláždění 24 ulice pokra 5I295čuje čile ku předu Vzdor nepřít vle co v hostinci pr é třídy lze
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skélrp Č II v So Omaze oa 21 a
a kootraklor vil lilou pfidiřiují U ul Jak obyčejně pěkný za

$2160

výprava

za

se by prici tu dokonti! ai k
jírnavý program jest připraven

1'eunf iiieklc? klobouk JukíkoJlr mody
neb barvy ceny

Pár iiiixlitícb atfcvícft ceny
Madraaovou koftill ci-n-
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Každý vítán jsk jsme svěděli

poctěna bude schůze tsto návliěpoíasí zastaví nadobro venkovní

práce S příštím jarem započne le
b dláŽdCnlm západní poloviny

vou vzácného a vynikajícího hosta Hffltvhkhii nri iniiuvr iiruvuuiijr iiukii iiih
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— Čerstvou grocerii chutné

pečivo ovoce všeho druhu hojný

výbčr cukrovinek psací a tkoloí
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potřeby za nejlcvnČjEÍ tržní ceny
dostanete vidy ti J J Malýho

cena 35 a 30c ve výprodeji tuto
středu a sobotu za 13c kus u
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HoU in Hl pozor na návod o mlHni
plícel Jediný jistý lék proti
všem prsním neduhům! Dosud

firmou Ucorgc & Co smlouvu na

pronajmutí budovy kde až posud
městské úřady jsou umístnéoy na

další rok za mčtíční nájemné

oejvýtečněji působící — Viem
kdož jej okusili bylo pomoženo)
Též "Slámov Elektrický linioent"
výtečný lék hojící vícehnv bo114500

— fitatřt tpolku čtehit ! ii lešti zvlálto pak osvědčený proti
Wentworth hlava podniku do- -rbcumatismu neuralgii! ObjeďCSDPJI Jste tímto žádáni by

dostavili jste le všichni do schoze Adresář mm min
oávky zasílejte pouze oa Leo

— Zboží za ceny nejlevněji!
mnžetn koupit! u
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íiduje aby obchodníky xdejfifml
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čemuž se tito mají doati ČiperněOmaha Neb Tábor Mebraska í 4771 MWi- -
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Jctterova pivováru
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návodCi Jun Žabka baaktt John Olilnlmrilil'

jehož střížní obchod v č 2014 na

Q ulici úžasně vzrostá 1 jenž
doplňuje své zásoby neustále

Čerstvým zbožím které velmi

dárků v českém obchodě J V

Vscka oa 24 mezi N a O — Nál Ferda Kudrni bydlící- Chcete-l- i strávit příjemný
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bankar V J Janda trftiifl Vao Mal ' ' t

ských Uratfí Děti nedělní Ikoly ošklivého hosta brzo tba
víbudou mít svoji itědrovečerní

slavnost Každý srdečně vítán - Nale Těl led Sokol pilot

má krásné obrazy jež vkusné a

levně rámuje Neopomeňte že

nikde zboží tfU dobré levněji ne

koupíte Přijďte se o tom pře-ivMč- it

la—

Jan Has i 6 Ittířfl 1'jthla {--
livá ir iclifiiia druliafifrlítrřtoa

iiijlol l hodin voÍBř a aHlkov mlatnoatk $
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jděli dno 31 prosince v Národní

tři spolehlivé pojiiťujfcí společ
nosti Nechto se pojistit! proti
ohni než bude pozdě Náhoda

Tři Jd Hukni f Omaha ť
bíni Odpoledne po a hodině Odtif ? I

itrdu ? mlol efor'provedena budou rozličná cvičenínečeká 12tí
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Klid Vlllnvát lili U— Dovolujeme si upozornit vle- -
Muoh uokladoík Jan KoláViií

a na to jakoi i večer odbýván
bude ples ca očinkováoí známe
nité hudby p AI Kořiskovy

hbor II rřtda Norá Ueby i 80 JC'LV

odbvi iv ach kaldou S naděli y mfikiol a
I hlld Ortu V Nirodlll li til 1'fnluillbi Anna
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řeznický:: obchod
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0 a PJerco ul

Vždy jen čerstvé zboží Pocti-

vá obsluha a dobrá váha— Uze-

nářské výrobky specialita 15

IdĚTboŽÍ možno též objednat!
telefonem Zavolejte tel 350a

chny nafie příznivce Že přestěho-
vali jsme úřadovnu naícho dřevař
ského a uhelného obchodu oa

východní stranu 24 ulice mezi
Duda oAatnlo Marin yHftohhKir% uu klad-
li liia áfarla Vanrat HIS Wllllain tajiuunlofVllb UarUil Hla {'oplaton AvHOVORNAN a O ul do oalí vlastní budovv

Hbor Itoleslava í 60 Jfl
So Omaha 11 prosince

Ct redl — Laskavě zodpovéď- -

a budeme moci každému lépe po
sloužit jelikož budeme míti vždj
část oaSeho zboží zde na skladě

ve Čtvrtek 17 prosince Připadá
volba úřadníko a jíué důležité

jednání Nepřítomní podléhají

pokutě dle stanov
Adolí Zezulák taj

— Krajan J J Malý vyhoto-

vuje veškeré notářské práce správ-
né 1 levné 42tí
— Dráha Rock Island zarnýílíl

postaviti odbočku k Jettcrovu pi-

vovaru

— Sbor sokolek LibuSe odbýval
min ncdžli večer svou výroční
schází ve kteréž zvolil sobé ná-

sledující úřednice: Předsedkyní:
A Dcnáková místopředsedkyni
Otiiie Klapalová tajemnice: Lid
Dienstbierova účetoice: AI Štřr-bov- á

pokladnice Hoz Dlásková

davčrnice: Mar Milotova náčel-

nice: E Soukupova dopisovatelka
do Sok Ami Koz Dlaskova

zástupkyní do Matice Sokolské:
Lid Dienstbierova a Ot Klapa-
lová

Horno Furnltiiro Co
503--507-5- S ath Pro-

dáváme veSkerý dábytek o 20 pro-

cent levněji než v Omaze a to za

hotové nebo na výhodné relátky
Přesvědčte sel tí

— Lože Praha AOUW od-

bývala výroční schází min sobotu
a rozhodnula se v této k přetaho-
vání se do Národní Síně Doposud
odbývány schůze spolku tohoto v

síni p Sinkulové
— hiá Hvězda Svobody č 45

Zt DJ odbývat! bude výroční
schůzi druhou neděli v lednu a

schůze zahájena bude v 8 hodin
ráuo Členstvo tohoto oejmohul-nějšíh- o

českého spolku by si v

den ten mělo na schůzi tu při-vsta- ti

a súíastniti se v plném po-

čtu Nezapomefitel
— Krajanu Fred Vocáskovi

rozbořila se kamna a následek

toho je Čiperný klučina

te: IMBe li někdo z Čech příteli
zde v Americe usazenému by ten

Navštivte nás S úctou

to vyplatil mu cestu do Ameriky
Crosby-Kopietz-Cs- scy Co
tí Tel 614

— Kdo si z krajanů přeje z
DB JAN f KOUTSKY

odbvi i(!li6 kaSdou drmHou atřoda v inWiif
I Imd adpoldriiiiř hotelu 1'ralia Vyaliiulllll
plailiwdka Anna KrAÍ Wlil llínl W ulliia
blnd-ad- Maria lliďan a a Wllllain Ht„ rl- -

f H'Mili St 4íUiU Maria Hlborak
pili Marth St pokladnlna Anna Tuinlft
mm Iflih Wt dowrkyné Anna Miraká
uor ina'atku rranlllka 1'eltik Maria Ual

tara Maria l'4cltoia

Tábor Mrrta Čís 023 It IK A

odbíTáicbftal irnl nodtil t rnSafol vankoi
Ikl aliil ťfodfilka Maria Houkal mlto
bMiiadka JoavfaHláina yalouKlU pradaudka

tajuninka Krautiika Hnu
kun miQttouth II Mt pokladnic rranllkaMuk kaiiul rkakaty Vtiluulmraká mart

a ten tak učiní jest povinen za

platit! příchozímu 1 Cech oa

í

J

A
větlenou podobiznu svou oeb iádoit jeho cestu zpět?
svých milých nechť se obrátí k

Jos štěrbovi 2014 Q ulice Že
Fr Boháč

Odpověď Pakli le člověk zde
dostanete obraz zhotovený v prav

tenký lékař

nad Grand Union Tea Store
Sltli Si N Hlrecti

V SOUTU OMAHA NEb
OMoí boillnyi Od 0 do 19 hod Uop

Od i do O bod odp
Od 7 do hod vuCtr

Teleíoa v úřadovně a v obydlí 14a

usazený někoho z Čech do Ame-

riky sám vyzývá jest povinen vdě umělecky pozná hned jakmile
spatří vzorky pádu nespokojeností přistěhovalce- NaSe holieská unie v So

aa Anna Kaoaa vnuiDi atraa Maria rt
Obola vonkuv atrál Antonia VunWdk r
bor uiajolku Maria lloll Mario 1'řlliyl Ka
toHna VHluchovak vyalankrně do Ijindu
Marta Holí nilatovyNlaukyiié Maria Houkal
Spot Ukař dr L Svoboda

I'odp Hokol Trri í 1

odbvi tvé acb&aa dvakrát uiSaiCnt kaldou
1 nedtll a S uundAII v inltilrl alnl uii

Omaze se chce odtrhnout! od unie
a zoovuustanoviti 10 centový po

(jmenovitě ncní-l- i ten plnoletý)
zpáteční cestu mu splatiti" Pakli
vfiak Člověk z Čech sám 2ádá přá-

tele své v Americe by cestu tam
mu vyplatili a ti tak učiní nemy-slírn- e

že maže jej někdo donutit
k zaplaceni cesty zpáteční ježto
Člověk ten vydal se do Ameriky o
své voli

platek za bolení Za příčinu toho
udávají členové Že mnoho zákaz
níků holí se následkem vysokého
poplatku (15ti centů) sami

Dr James IV Novák

český zubní lékař

Onlurolinracb&aaodbíváaa i nodflll r říjnu
pftlIntnUtib&ial naděli v dubnu a Ctvrttatnl
vládnu a arpnu rrndacida Krank Hvojtuk
%UH Ho 10 lt mtHtopfvd Jlfl Flťba 1U10 MoN
Ht taj John Olilatorád VM Ho 13 HtlltiilkJo Km par llft So 18 St pokladník V fr
Kunci 1 WH do II Btr víbor m aJel ku Aua— Kožešinou lemované teplé

polobotky pro dámy krámská ce
na Ji 73 teď ve výprodeji u Vac

mon liokuaftk Joa NAnioo prapo
řitínlk Malt Iloudar vy p pr Joatíř Jindra
náfaluik Ant Valák vp nář M Votava!
raviaornt výbor Ant VaJák a Vr BvoUodZ
doiorca Ww Valák

1'odp Hokolky Tjríí 1
ka na 24 mezi N a O za 98c

Má úřadovnu svou v pokoji Cla 217 1
Korbách Ulocku

(na 19 ul inozl Douglm a Far umu

TELKťON 1303— Kozel víco to černochu Harry Sinkulovo4 Divadlo
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Ika Kunci Mary Mm ífatut vhor Maria
iHitojI a Aliillo JindraPotká-l- i 6b óh dosud za to že se každý lékárnic

UáJMartba í 1J V '
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čoský lékař
v čís ia6i jii 13 ul Omaha

CUdnl hodlnvi 01 I do S tdp mJ

iMdulV) vťr-Tl(ri- oiJ

dlkduvu v tu uotcVvdl MoOnirut llld l k
IKhIh ul — CUdnl h'IÍMř nli
I Uu II bod ďu— 1 elefi-- a IMt

kým výrobkům raději vyhne a tu
máli ten ie užívání nemohl dočkatVás nehoda odhyva tvé uravldalná arh(M vidy 4 nmtí

v mialttl v Sukiiloviiá rMlli Almlii
V'vamiua ivm a uin ni nuauipHHia UarlMira

jinliafok lvl rdt Hih Ht taJKinnďa AnnaK oslazení některých bfečiček při
pian m ha luh Ki
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Dra Richfra
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flnchor Pain [Tipcller

Y nodžli 17 pros
Zttřáuk teui v 8: V) hod večer
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Pašijové hry
Prvé fc1Uvtnf tuho truhu v

Ho (lilUl

m r iirnlin
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Vltchoa sedadla 10c

rti)ft vluhoil Jediná 4illit 91ti

DrF JPotrXdontnikársUý obchod
l'Mti' l!v(i boji a tjeduáva

!td jt j %Jy J ml po rue

bral si trochu cuktUtek lisrney
Cahaherovi chutnaly saie slepice
a pomáhal si k nim podobným
způsobem Oba byli soudcem

Kingern posláni oa krk districtat-m- u

soudu pod zárukou I30000
kaldý

Společnost pouliční dráhy aa-mý- llý

během této simy sspočlti a

dokončili stavbu trati do Ddlcvie
a Part Crook aby oa počátku jara
mohla oa této jíidou aapočiti
— So Omaha má k očekáváni

tate nový podnik 1 slet: továrnu

qi vfrobu výkladních talia! Lou

1 iint tm w a mW
OMAHA NKU

1

iut (HUratiixiu itumluu

Víifhnl kkifnl1 H

ff!tji '£§ a tWe

F Ai Richter & CoH

m lvail Sir MiwVtfa

SI f

Fit LAITNElt
Ul Htt 0 L Htk Umaka

Kr)tí lil chUJi l (MMhuttttt
ku liirHHdtntntku iii tr Ja
iull a IiuoroTjfrU wlálii Jtha vir
lit( H mIh]uimi tdbv(4 iimS
41 hojnutt }httft U U Vr Ulinvr

OlaJovoai KiB jilol i o ulice
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