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Zábavní výbor se přičiluie abv& OMAHA S ml&m

Nejvítií zásofcy
vánočního

ztoŽI na západ!

hlavní nakupo- -1f
uspořádal tlavnoat jaké prý do vací středisko
Isud v Omaze nebvlo Vstucná
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1 Upozorněn ct krajanům í tu získána jest výborná hudba pprobudil shledal žo jeho chráně
neC jil dávno z teplé Dostele zmi S B Lelovského Též chystá
zel a na námitku "vial" ií tát výbor znamenitý program 16

Nellepíí tvrdé I rntkké
uhíl víuliu druhu don tu-

lí cl o víldycky u starého
známého

- - r j j
Egaoových peněz — Chvalně známý český dout- -
— Hodina p J VaSáka nu nfkář p Václav Dušátko jehož

jižní 11 ul raduje se z příchodu vkusně zařízený obchod nalézá seILEVI-H- O

Nyní pro vaše
vánoční dárky

Každý odbor v našem velikém obchodě jest
přeplněn užitečnými vánočními dárky Ni-

kdy dříve za doby naší obchodní zkušenosti

nevyložili jsme tak obrovský výběr vánoč-

ních dárků

v č 1202 jižní 13 ul obdržel

právě hojnou zásobu pravých

českých dýmek a špiček z mořské

roztomilé děvulky — Též rodina
p Ant Francia ml byla obdaře-
na synátorem — Také do rodin
Jos iianouska na jižní 13 ul a
jos Krejčího 1037 Jižní za

pěny oblíbených českých porcu

715 Již !:{ ullco

TKL 1918

Dobrá váha — rychlý dovoz
lánek dlouhými troubely a vůbec
všeho co do oboru toho náležívítal min týdne — teď už inad
Předměty tyto jakož i bedničkaSanta Claua — a zanechal v obouTTT?T T?VTYTf TTTtTTVTTY?

rodinách vítaoou vánoční nadílku
zdravého klučíka— Famaluite la FKANK KA

výtečných doutníků jeho hodí se

výborně za dárek vánoční Za-

stavte se u něho a prohledněte ai

jeho zásoby 19tí
— Přátelský večírek na rozlou

ŠPAH vám prodá uhlí raíkké i

l vřelé za cenu jako všude jinde ale čenou uspořádaly dámy P£v Odb Dejte pozor na omažské denníkyto vit uspokojuje ža učinili jito Kádu Eliška Přemyslovna tvé
milé a vážené sestře pí Elišceobjednávku u Cech a nxm

FftlJMK SIS ihned joo statných Kostoryzové minulou neděli v za příčinou velkých zvláštních výprodejů den
za dnem Můžete uspořit! mnoho dolarů na

—Hojně čerstvou grocerií záso-

bený obchod vlastní
Fctr M Svačina

v Čía 1342 jižní 13 ul Obchod
tento jest jedním z nejstartích ob-

chodů na jižní 13 ul Zboží jest
vždy Čerstvé a prvé jakosti Míra

dčlníků ku skládání velkých skle
svých vánočních nákoupech učiofte-l- i tak

útulné domácnosti pí H Tauche-nov- é

oblíbené cvičitelky odboru
toho Paní Kostoryzová odiede

nic Storzova ležáku na 6 1 Faciíic
ul Ulížfií zprávu podá každému
ťhtné Anton Křeček hostinský 7

během tohoto týdne na neurčitou
dobu do Corpus Chriiti Tcx dobrá neb u Svačiny mkdv nehleFKOUA SIC za i6oo na mí- -
kdež manžel e í již dellí čas dlí dí ae na nějaký ten přívažek Zboží Tento týden máme výprodejfcííoí splátky velký dům o ivit

možno též objednat! telefonemJaké lásce a oblibě svých spolu-seste- r

paní Kostoryzová se těšila
bylo zřejmo z přehojné účasti

ničích a velký lot na ia ulici
blíže Williams JlliŽŠÍ podrob

Tel F 1824 ijt
— Krajané již jsou milovnícinosti sdělí r f Ksšpar 1331

Členkyfl které večírku na rozlou výtečného moku Schlitzova a kteWilliim ul Omaha Neb x Cti
čenou ae zúčastnily Přáním všech fíŽ ae chtějí výborně pobavili mě

The WoinanVi (íulld

na veškeré zásoby výpravného zboží

Frederick & Co 1504 Farnam

za poloviční ceny
li by navštívit! moderně zařízený
hostinec 'u Habru' a z roh 15 a310 New York Lííe Dldí Omaha

sester jest aby se pí Kostoryzová
brzy opět vrátila v jejich kroužek
kde jisté těžce bude postrádánazapočala obstaráváním míst pro William ul v němž vévodí zná

všechny ženy jež hledají zamřít Tábor Nebraska Čís 1771nání jako: Svadlenv pradlenv
íiý a oblíbený hostinský Kare
Chleborád Kromě toho pošlou
II vám taramantnf čárlí nejlepší

MWA odbýval ve středu dne 6
kuchařky jakož i služby ve elui- -

prosince výroční avou schůzi v

níž zvolil ai pro rok 1906 násle-

dující úředníky: Konaul Jan Žab K HAYOEN BROS Omaha Neb
mi doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30— tf

— Nejstarším a proto také nej

ných rodinách

IfjTftKJJUJKM rřkollk eiM-(lanec- h

dčvřut nit práci do vemn?
luZnch doruácnoatf Mzdu $4—

W týdní

ka návodčí Vt Pěchota bankéř
Jan Chleborád klerk Chas Smr- - oblíbenějším hostincem v české

Praze jest bez odporu hostineckovský průvodčí Adolf Musil
stráže Quido Jelen Ant Bárta

O bližší podrobnosti hlaste ae aneb
pište: The Woman'i Ouildi 519

výbor majetku an JJrázda lékař
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince

New York Life Hldg Omaha
dr Louis Svoboda a dr Geo F
Simánck

Neb 13—

toho kdykoliv vždy najdete tam— Předminulé úterý pozdi ve — Nikde jinde nenaleznete tak četnou společnost a za nálevooi
čer zastřelil černoch Letíte Allen
bydlící na 32 a lones ul Lee

usmívavé tváře starých známýchspolehlivý druh zaručeného zboží

jako za levné ceny koupiti můžete
v kltnoinickťm idvodl A U Iluber- -

pp Adama a Prokopa Kdo v hoGerrítse rovnÉŽ Černocha Gcrrits atinci jich zastavil se jednou tec

Řád Omaha číslo 144 Č S P S

pořádá

skvéloti zábavu
v síni J V Kašpara

v Hobotu dno O lednu lOOfi

Začátek v 8 hodin večer Vstupné 35c osoba

K hojné návštěvě zve VVBOU 20x4

vrátil ae před několika týdny z mana již po 38 let na jiho-výc- h přijde podruhé zase neboť nikde
jihu a zůstával u rodiny Allenovy rohu 13 1 Douglas ul obchodu ae mu nedostane lepšího 'štofu ani

ochotnější obsluhy Při hornémjícího VXe označeno srozumitel-
nými cenami aoka

Neminulo dne aby nebyla mezi
oběma hádka a nenávist mezi nimi
konečně došla tak daleko že odbytu nemůže býti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý říznýPan Karel Nepodal bydlícíAllen svého podnájemníka apro Metzův ležák a co se týče likérů a
vodu se světa v č 1732 jižní 15 ul potěšen

byl před dvěma tldnv vzácnou doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml— V minulém zasedání městské návštěvou Přijeli totiž z Čech a

rady podal výbor ku prozkoumání žtdný "šmejd ' nekoupí 33x4
— Francia Vávra isou salonící

to od Strakonic nejbliŽŠÍ jeho
příbuzní a sice milovaná jeho
matka pí Magd Nepodalová r'A nurnber one'' proto také vždy

veliký je shon kdo na řízném

JobIibfuí'jHÍ střcdlHko Cechů z Umahy I venkova Jcnt

ElogantnC zařízený HOSTINEC
kUirfl vlmtul

Tos ZkTcrváúr Již 15 a Howard ul °

Výtef ný Krugův "Coblnet" míle na fepu Jakož I neJlepRÍ piva lahvo- -
(

vá Na nkfadó má poiizo ta ncjlepňí vÍDa Jemné likéry a výborné doutní-

ky Cbutný zákiiaok vždy po ruce
2-Í- Otoojnou píízeB kralanů iáda JOH NOVÁK

nyní již čoletá dále sestra Mag
dalena a bratr Josef kteří všichni
založí ai zde budoucí svůj domov
Pan Josef Nepodal bratr našeho
Karla jest rovněž schopný hudeb-
ník a nalezl již zaměstnání Všem
se zde líbí a není pochyby že za

krátký čas zdomácní

- Tábor Myrta č oaa KDA
zvolil si v nedělní výroční achůzi

CoL 1 Mok &

novostavby Ilaydeoovy v minulé
schůzi ustanovený obšírnou zprá-
vu o svých nálezech Zpráva
končí doporučením četných men-

ších změn na konstrukci stavby
jež v celku uznána byla za dosti
pevnou a plánům konstrukčním v

podstatě odpovídající
— V distriktním soudě jemuž

předsedal au Jí Keonedy propu-
štěn byl předminulé úterý Ed
Stout jenž zatčen byl na udání
že přistižen byl při dělání ciga-rett- y

ISéhem jednání vyšlo na

jevo že Stout cigarettu zhotovil

pro sebe a sudí uznal tím Že Stout
neprohte&il se proti zákonu Pro
hlásil dále Že každý tná právo pro
svou vlaitní potřebu cigaretty ai

ihotovili
— špatně odměněo byl ca avou

pohostinnost lid Kgao bydlící
v čís 301 jižní 13 ul kterému v

mrailvém počasí minulého týdne
cleUlo se jikéhos bídně ošacené-
ho chuďasa na ulici ťoskytt mu
nejlt-pl- í piho lil v svém bytu

tyto úřadnice pro rok 1906: Vy-

sloužilá prorokyně Marie lioukal
prorokyně Kateř Velechovská

tajemnice Františka Soukupová

Scblitzovu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u ŠQupce"
zavítá a kdo rád fitof má trochu

silnější ten "u Šfiupce'' vždy na-

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

Vávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chuti tu nalezneš
tam lecos dobrého k zakousnutí a

ke všemu je tam stále vtip a

(mích Že by to byl pro každého

jřích kdo by v Omaze při návště
vě avé nenavštívil kumpány ta
veselé na rohu 13 a William uly
— Každý se diví proč tolik

lidí hrne se do obchodu číi 1833
Viotoo ul lnu vede tam obchod

Ciský řezník CHAS J PASSICK

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

výborné pověsti a přízni českých
hospodyněk J-- li v okolí ještě
některá jel zboží jeho nezkusila
ať tak co osjdllva učiní a jistě ne-

bude toho litovali mí

1310 Jiznl 1a ul pokladnice
Františka Pešková kancléřka
Marie Přibvlová marííika Anni

rVcl(Cobchodnícl a lmportéřl-- T

i?

Xjiiporijsr a iljIiceiHxj
XaMtupclfirmi L Klmht Mrt 1'rlťk lerbetiŽabka vnitřní stráž Alžběta šite-r- s

venkovní stráž Josefa ftfpa
výbor majetku Marie Holý Fannie Tel 544S— 1001 Fnrnii ulM Onuilitt
Tomášek a Marie Pěchota řkolnl
výbor Mane lioukal

WecJplaCto ho na ťokrok
yiuze $1 rotné

r
Cackley bros1

výhradní majitelé Západní dodavatelé

Jaektliiw n 1'uro lVtor wrirk iuukawkt
řrrmma tm lírjuSlUllOíItlI) l il KOrUlťk Uj KlirurMkhia Wrk

MALT WAISHJW' kUUr
SiilřJ-Silis- e a W Eíneraialcb icJ Excelslor Sprlazs U

Til 'AUll l ' j I Mrii U ! WUr U vy
CACKLEY BROS Itírur:: Omabi Ncfc

Velmi levná výletní ceny k (tcii
národní výstavě dobytka

v Chicagu po
NO H T H -W K ST í : H N i U A t V
Výletní Hky na prodej od 16 do
1 prosince včetně plané do 34

Vánoční Besídka
MLAiui: í kskí: syoiiodomyslné školy

v ronJlli oJfolcínc 2S trošince 190S

v Dole olovné plosince včetue Mltltkl Ota-dovo- s

1 40 133 Faroant St (ikj


