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svých milých nechť se obrátí k
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Chicago 18 proiince

Úpadek tíí míitnícb finančních

8 Jos Stírbovl 3014 Q ulice Ž
dostaoete obraz zhotovený v prav— Krajan J J Malý vyboto

vuje veikeré notářské práce správ dfi umělecky pozná hned jakmileúitavu značnéjií dovoz byty pří
ně 1 levně 43tíčinou že pšeničný trh byl ku

kooci velmi chabý Následkem — Rejstřík loupežných přepa

patří vzorky

Jun Červený
na 30 a Q ul v So Omize j Velký nákup chlapeckých oblekůdení v města nalem rozmnožentoho i trh kukuřičný valně ochabl

byl opět o jeden případ min ne
Ceoy by)y náiledujícís Uudeto vždy ochotně obslouženi

děli večer po 0 hod Dva dare Mimo výtečné pivo má na skladěJarka oová č a 85—87 6 abové x nicbl jeden měl obliče
3 Sají— 86 Jí ty nejleplí kořalky ví a a vůbec

zastřený kapesníkem velli do vle co v hostinci pr é třídy lzePšenice červ oová čil a 87# salonu Leo Uoemera na 34 a Q obdrleti tf—88# čj nová 86tf— 87 ul 1 a revolvery v rukou donutili
— Min středu zemřel válenýTvrdá pEenice nová C a 84 as 6 přítomných hoita k vyklizen osadník paa Jan Němec Pohřebmístnosti načež chystali se vylou

který řídil Katolický Sokol odbý
87JÍ e 3 80-- 84

Koroa bilá č a 48 d

£1 48
piti peněžní zásuvku Hostinský ván byl za značné účasti minulého

Oznámili Jíme v časopisech již několikráte příhodu o na£rm

nákupu nsdťytcčných zásob ode dvou nrjproilulrjďch vyrsbitelů

chlapeckého oděvu ve Sp Státech Již iaoo chlapců nosí tyto
vkuioé lity na sobě a matky jejich nakupují vánoční dárky a

úsporami

Chlapecké obleky
ni itící Nkutečnó cenu až $r na prodej po

pátku
vlak postavil se jim zmužile ns

odpor a během zoufalého zápssu
podařilo se mu oba lupiče vypu

Ovea číe a bílý 3atf— £

1 bílý 31 Jí—ta !í i a mích
— V neděli večer překvapily

členkyně sborů Olivová Uatolcsťdit! Na to uvědomil Roencr30M
číslo 33 JCD a Mírnost čís 19viem policii a ta ku vleobecnémuŽito aklealo též v ccdí a trh by SPI mílou spoluicstru svou pípřekvapeni měla oba ptáčky jíž v

mdlý Cíl a 67 A Kabinovou Paní Kubínovépůlhodině v kleci Jsou to Mike
Ječmen prídražil a druhy odebéře se do Chclsea la a tuFord a John Maker kteří oba míjíke aladoiáoí přinášely 41—49 vděčné členkyně jmenovaných

ke krmení 38c
za sebou obsáhlý 'rekord zločinů

Jsou to titéž darebáci ktfíí min sborn usporajsiy 11 večírek na J
Chlapecké obleky zhotovené z úplně celo-vlněný-

látek) nejmodnějllch barev

pevné podlivky a lemování dobře zhoto-

vené každý steh podložen a dvojitýf do-

konale padnou norfolkský a dvouřadový
střih velkosti 4 si 16 roků ceny až J4 zs

jetelové aemeno nabízeno za rozloučenou který se znamenitěsobotu vyloupili salon krajana
$17 73— 1300 vydařilRybina u Albrlght a policie se

Lněné temeno za severozápadu domolvá že ti samí přepadli líomo Fumltiiro Co
oloupili tři káry pouličoí dráhy u

303-307--
309 S ath Pro

ilanscom psrku v Omaze předmi dáváme velkerý Úbytek o ao pro ""

£ 1 nabízeno za I107 trh by

pomalý

Náiledkem velkého dovozu do

bytka hovězího byl trh mdlý a ce

oulé soboty cent levněji než v Omaze a to za

botové nebo na výhodné relátkyOLAMUV IJALbAM pro
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řeznický:: obchod
I Dílíiivdrioy poklesly ai o 10c Za to trb řesvědčte sel tfplícel Jediný jistý lék proti

viem prsním neduhům! Dosud 9na dobytek vepřový byl Čilý při Vod dolmciii uev(ovn6 vitM- -— V sobotu dne 33- - prosince
cenách vyifiícb až o jc oejvýtečněji působící — Vícm pořádá Ned Ikola Česko-Morav-skýc-

h

liratří ItědroveČeroí slavkdož jej okusili bylo pomoženoPrůměrné ceny byly následující:
Též "Slámův Elektrický iioinenť nost Chrám nalézá se na rohu
výtečný lék bojící vleeboy bo ulic Q a 31 a počátek o 8 hod
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lešti zvláitě pak osvědčený proti večerní Pestrý program jest při
rbeumatismu a neuralgii! Objed praven a kdo se chce výtečně po

bavit nechť neopomene se súčsstnávky zasílejte pouze na Leo
PrMtU UMÍ mjlapll 4K880 Hort lékárník 101 a Q ulice SoPmU IfcaJ vybraná Ut&CAVt nit Program pestrý jest připra

venOmaba Nebfracata hraba 1460341
Ote plana al k rybranm 14000900
íb!IU 7S&O780

— Minulého Čtvrtku z rána— Čerstvou grocerií chutné
pečivo ovoce viebo druhu hojoý přinesla vrá Či abychom ne

tioMI a liioky kterou projevil v ml
druhé" mole xpolunpM ry od Hfioi ft

Olivová Natolftl f U 31 Ji lK a
Mfrnont C VI HI'J„ iihDořádáníiH

ptítsUkéUo večírku mi rozlouče-
nou v m-dč- dne 17 iiroulnco
nemohu ojitiionoiitl vxdatl vícm
avoje ncjvřclejfií
Kejména cítím ne iiclfcnýml

diky iMivlnnii imním A Mtilarová
a M JlurcSové I)ila nechť rov-t- ft

iiirímitý díle (iřljmou imníM
Vomařková JlartovI MaKInová
M Vonákoví A Karlíková V

CcMkovú l Draifounová A

oleXulová Klapulová AI CuJ-kov- á(

Ai Kitncrová A Hvohodo-v- a

frJuranovát Kar KudrnovA
J ul Uaccová Kat KrřJfovA M

KutílkováM Kafková Zvli n(
dík vyslovuji A Krřmové 8arna-menlt- é

viřtlíky Jlmlí před hla-

dem řiiopatřcny Jmno byly
Buďte ujilltčiiy aestry inlkMié

! blilcná okamžiky v krouZku
vaKcm min nedále rAr&vené ni-

kdy nevyjdou z vdWoé mé jmmítl
1 kdyí vzdíílcna hudu mnoho aci
mil JcfttS jednou vfclá diky
vUcnil Anna Kubínová

SoOuinliNli 11 nroi Iwfl

Omaha 18 prosince halí babička pí Sluníčková z

( a Picrco ul - ♦

Vždy jen zhoŽÍ Poctí-
vá obsluiii a dobrá váha — Uze-

nářské výrobky specialita 15

r?"Zboží možno též objedoati
telefonem Zavolejte tel 3503

DB JAN I KOUTSKÍ

Čenký lékař j

nad Grand Union Tea Síorc
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Telefon v úfadovuo a v obydlí 143

výběr cukrovinek psací 1 Ekoloí

potřeby za nejlevněji! tržní ceny Omahy váženým manželům Ko
Trb pteničný byl na začátk-- j

dostanete vždy u J J Malýho iskovým na 30 Q ul statnou
pevný později vsak ochabl To

zdravou dcerulku K přírůstku34 a y ul 43títéž bylo lze pozorovat! i v trhu
tomu srdečně gratulujeml— Pan Josef Krejčí jest nejstarkukuřičném

lim pobrobníkem v Omaze v Čís Krajan J J Malý zastupujeProměraé ceny byly následující:
Pleni: č a tvrdá oová 78 — 1340 jižní 13 ul tel 3993 Po- - tři spolehlivé pojiiťující společ

hrobnickou Unií uznáván jest za nosti Nechte se pojistit! proti81 cis 3 tvrdá 75—78 tís 4

tvrdá 70—7J ča jirka 76-- 78 ohni než bude pozdě Náhodaednoho z nejscbopnějlícb Členů'
nečeká latíKorná čís 3 Hutá 38 č 3 bílá což také jeho i8letá zkulenost a

prakse v povolání tom dosvědčuje
LoBský rok zaslán byl mu unií - Vzděl klub Komenský č ' 'li

38 £ 3 mícb 37

Žito č a 6í# č 3 61c I odbyl pravidelnou schůzi svou
dne 14 t m Schůzi tuto poctilDobytka hovězího přivezeno

pobrobnickou v uznání jeho schop-
ností diplom k balsamování úplně
zdarma a bez zkouiek přítomností svou spisovatel pbylo do trhu pouze 6000 kusu a Zboží za ceny nejlevnější

sn Havlasa čímž tito na zajíjen málo krmených volů po nichž můžete koupili uCtění rodáci ze South Omahyl
mavosti velmi získala Návltěva

Hojně zásobený

doutníkářský obchoď
u vluulnl

Fltt LAITNElt
m Ser 20 ul South Omaha

Krajnní llí cblíjl i pochutnat na
k 11 tur 116 dolirím doutníku necuť jonau

Velmi často Čtu v časopisech že JoNoťu Stérbyyla velká a připravený program
velmi dobře sestaven a pěkně oro- )hož střížní obchod v Č 3014 načeský pohřeb tam a tam zadán byl

pohrobníkům cizonárodním Proč
nedopřát! pohřeb takový zkušené

veden VáŽtný host p Havlasa Q ullci oí"nř vírfltá 4 ÍCDÍ

byla slušná poptávka Též i do

voz dobytka vepřového nebyl vel

ký následkem toho byl trh dosti

čilý

Ceoy byly následují:!:
Voli plkniUMjltpti 4JQS-3-5

Erirjr 16O&J-6-

Jt'4TlM ( 80OSM
Voli U krmaid ÍM&3
Fraaata BJln

promluvil klubu řeč jež byla aopinuje ave zasoDy neustále
nina imřímních dohrrh ri čerstvým zbožím které velmimu v tom oboru Cechoví který

vám bo vypraví při nejmenlím iitall po lialttmrovícb se vlastft Jeho vir- -

Není pochyby že Členové parně- -
evnfi Podává Má též velký

zrovna tak dobře levněji a a kte- - zrnitý icfti to uojnoum odbytu 4'Jn

O Lojuou piizun Uúi Vr Lattnortlívi budou zlatých těchto slov a vyb6ř "vinlive moam obuvy pro
ým ohledne růzoých věcí domlu

jimi pro dobro své i svého klubu P°y aimy ultKy' Na 8klaaé

fíditise budou Na to vyslovil
m4 kr4oé obrazy jež vkusně a

Hojně zásobený

vili se můžete svým rodným jazy-

kem? Snížil jsem ceny rakví hlu-

boko na ceny velkoobchodní Do-

posud nikdy jeStě nepokusil jsem

vynikajícímu Čechovi předseda evDÍ "muje Meopomefltc že

vřelý dík Po té uchopil se d I oikde zbozi wx doere levněji ne

Praatta protřdnl „
FraaaU krabi Ulki
Otc DtJUpH

JbBU „
Brambory uoU „
V)o aarCrtW4
Miilo mitlárta
Maalo fám ntjlcpll m
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o rozlíření svého obchoduse I IIX'én Sí Inu iBkA vCitavA — Tnulo i4"K "—
ežto dlouholetý neduh pakostoi- - vlMtnlcestou vzdává klub p Havlasovi

1 f I Mi ( I iVl I
v nohou mi v tom brániliMátlo tum Iptu4 al dobré

Blp1ea „ "c

Kachny t)%9

Kohouti

M

Zásluhou vlak Dra Kohouta z

Ord vyléčen byl jsem úplně jsem
mu povinen velkým díkem a

jej viem krajanům Nyní

jikoz 1 nosium vreiy aiu rnsti Krímý obraa "MUtr Jan llui louíl ie
schůze odbývána bude dne 38 1 tr4tly avýml před updloniin v Kostní

prosince a členové jsou žádáni by !&$£m " 40 cmh Jk0 pwf
k

se dostavili poněvadž předléhá
——— --

volba ůřadoiků Přodnlaťto no na Pokrok

Bratři Somínové
v č ijai William ul

Mají na výbřrtždy holnoat tvmvfho
maia viubo druhu Jejich uzuadříké
fjrobky [ti4 to té nelepší poviti 1)

Pfillto a DiťitviVIvUe aut (Jh tmitiávk

slak jsem vyléčen a v zájmu roi- - I f— Dovolujeme ai upozornit vle- - POUZO $1 rOČMAlíření obchodu svého rozhodnul
možu j ol n(i tultjřcutm fiiW íiíúchov nafie nfiznivce la ořeatíhosem se snížiti cenu rakví na ceny 1 _ _ - I _ _ m mmm

velkoobchodní llalsamování kte vili jsme úřadovnu naieho dřeviř- - TaU am a] T2A tym
ského a uhelného obchodu na J VllQéXLVJX UlQlblL Vrní a f InU MHiiý

ré udrží mrtvolu po tli doy óploft
zdarma Zasílám mrtvoly do vlattttl

ných měit za poloviční cenu

pekařský obchodprvní třídy hiiIooutakve francouzského druhu zho
UQ WUIIaaa til Omaha Nbtovovat budu ručně buď potažené

východní stranu 34 ulice mezi

N a O ul do nati vlastní budovy
a budeme moci každému lépe po-

sloužit jelikol budeme mltl vid)
část neleho sbožf zde na skladě
Navltivte nás S úctou

Crotby-Kopiets-Cas- ey Co

tf Tel 614

vlniulDobrá vlna likéry a douuiky~Ctmtrtýneb na černo lakovanému I10 00
velkosti od 5 do 6 stop Mám v

práci truhlářské dobrou skulenou
Klid J Kirchnoi

Chromé údy
a křiž

libydou vSÍ lxhiti a tuhosti poulí

jmU několikrát k jich nktíoul

Dra Blctitra

nehoř pain pxpcller

V Hmota lemii k itil ttlivtiiý
domáui K k rot rlitumtimO bo

lettuiA t kyíliih UilMiem v bo-

čit h 6ivn(m churoUin butttai v
b rll a v roa bukitam

bUvy k ubl
§ Vliihhi mtnhi M
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V F AI Richter & Co
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v čís 1304 Williím ul Vjsem v stavu jakkoli poiloulili Dr F eT Petr Krajané uflul dubf kly iaítn
!£±±st1I08TINKG tLiL bu rařb

rouuky koblihy a tíWutllúi M a rantioiiC

OMAHA NUU
lMtul )T# lkutl nr 1111 k 'b(u4nt M

(tHá kraliiiQ 1414lriiuk tt NjiiMrítil

ZárovcQ osoamujl le mim na
skladě velkou sásobu QbraiA sva-

tých t přírodních a k svátkům aot
lil jsem inaCoě ceoy o otřasy
jel se výteční hodí sa vánoční
dánk Nedrtím ládaého fidov
akélo iboil 1'hivlJeia ie dříve
m Krejčího v č 1140 jilnt 13 ul

Omiha ne! půjdete jinam

Úřadovoai 161H jilnt 1 o ulice
btlle llickorvlla nilllaw al Omaká Xtt
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