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TRŽNÍ ZPíUVY
— Jste-l- i unaveni nic vál tak

oeobčerství jako sklenka čerstvého

pěnivého moku a proto kdykoliv
!j ZE SOUTH OMAHY !

Chicago ai ledna chcete ae občerstvit) zastavte se v
hostinci jejž po mnoho roků řídí

Úřední předpověď atudené vloy Divadlo každou ncdéll
Příátí a každou ncdčli to
čor nový program v dl

byli příčinou ře trh pieničoý
získal oi pevnoiti cena plenice

Jan Červený
na ao a Q ul v So Omaze

Budete vždy ochotně obslouženi
Mimo výtečné pivo má na skladě

o Diá'0 vstoupla Ceoy kukuřice

Spo!o(jen8l{Qu zábaVtl
ve prospřeh neiťastné rodiny svého řlcna Ant Formánka

uepofádá

Táto Žižkův DúM 115 WOW

v síni Sinkulovř na 20 a Q ul v 80 Omaie

v Hoboťu ViifaiV IiU5 ÍO sliiofli O0

Smyčcová hudba br Staňka bude účinkovat!

Začátek v 7 hodin 26x4 Vitupné pán dámou 30c

vadlo Hlnkulové Vstupnébyly pevné

Ceoy byly následující:
ty oejlepSÍ kořalky víja a vůbec
vle co v hoHtinci pr é třídy lzepouze 10c

Jarka nová č a 8j— 87 Čís j — Minulou Kředu odbýval obdržeti (Í
81—87 městská rada ivou schftzi v níž — Mouka oitioe moukcu sis
Plenice der v noví čís a 87 {

po třetí Čteny a přijaty tři ordi dostat mouku tikovou za jakou— 87H £'J nová 86—87 nance týkající se kanalisacnlch ji koupíte je něco jiného Ilotá
Tvrdá píenícenováč aBjJ— boodo v obnosu lajoooo Dl

8 £3 81JÍ-- 84 znění jich vstoupí město ihned ve
ček prodává opravdu mouku pa
tentní a ne chemickým způiohem
bílenou zadní mouku jakou mnozí

prodávají Horáček prodává tak

Koroa bílá C a 41—43 čís vyjednávání o kontraktu kterým
a il 43 Union Stock Yard Co dle tvého

Vsorn a ÍM tutimtf
Ovei Čís a bílý 32 — Cíl 3 slibu postoupl městu 4000 střevl acioo jiko kdekoli ve městě 1

Zdravý žaludok
cd dlouhv iattění kanál Dále vbílý JiJí—jatf mích ji

pekařský obchodpřípadu le boody budou odhlasožito ikleilo tél v ceně a trh byl

vány zavazují ae jateční společnomdlý Cd a 66
Jt ziktnihini ally HIU uvialft tikU ni
ailo n r'lrvl izníuflkii Kdy žilii'1'ik

t Krlmvvin tílo Jiíl rurívo Po-

trava udriij 1 hol llúyt fnUuitik vy

pak pamatujte že premie které

dostanete zdarma mají včtií cenu
než jiodi Za zboží ručí a když ie
Vám nelíbí vrátí Vám peníze
Horáček nedělá židoé výprodeje

„vlttnlsti 2e odkoupí jich za aooooJeímen pfidražil druhy
kt sladování pliaálely 39—50 Mayor pak vydá prohlášení kterým

vypisuje ie zvláitní volba na ks- -ke krmení 39c ale prodává lacíoo každý den

poví ftluzbu iUU) a 11 no nemocv
10 iloNtnviijf ' Jata nervoaiiíT r(U:t

tluf n Jiíirn ji Indvlny ocli

Inijí v prícl' Ztratilo cli 11 C k Idllu

l')atntivtn rAvrutd n íjolrnf lilnvv Vkumn
nalisačoí boody v obnosu 1250 ako: 21 tib cukru za áioo PaJetelové semeno nabízeno 11

000 Volba odbývána bude dne

15 února
teot mouku za lito 11151
liao vSechno mýdlo na prapí a

kusy za 3c olejové sardinky za acHorno Furnlturo Co

tofiiii pfixliijílťfl kdy 2 ltiilittfl ufifhl
Kariovnrahí! Žlinl!ní Hořká Víno M-

ollová— Vuikvrá byliny v tomto umU
tiá i vfno triDilová antno lUlnkujo
liHnlvft m Miiny Uunh iiuloiualí
by ínludok dlíbnul Dna linlilj
naurnví hv iriivhlulnl! trávil ŽÁDNY

krabičku a jiné co jinde nedosta
nete Přesvědčte sel a6xt

503-307--
309 S Fí — Pro-

dáváme veškerý cábytek o ao pro-

cent levněji nei v Omaze a to za

botové nebo na výhodné rylátky

— Předminulé poodČK zesnula

Rud J Kirehnor
v Čít 1304 Wílliam ul

Krajané uřlní dobfo kdyí pučlvo
sobí u Klrcbnara Zboží lont

iřdy Čeratvá a chutná Žitný cbléb
robííkr koblihy a rfizné koláAa co o

f(e Ukoatl nejioii k "bítování " i)
il ((in krajan 6 Xádá

páfttř HVl) 3 KlUCHNKU

MA8fJY KIUE3

na Jíí straní míita vlaatnl krajaot

UvntM I£iiii'cilovó9
fíth tmjilnt i3 ul

Majvčltí aáiobj nasa vlebo druh v

uronek sa!ám& luntk a v&beo vloho co

f obor tento spadá

JINÍ lÍK TO NKDOitAíXr l9

ro praví t V Knktor % Htm rrahy
Mltin r~tttm jatou (llouliO 1)olKtl V

řftluakti 1110S řekli e to mámPřeivědlte tel tf

známá krajnuka pí Anna Vávro
vá Zesnulá paoí Čítala 57 roků
a mezi krajany požívala vleobectíí
tálďolth Pehíéb odbývla býlfve

- Mjoulé njděle zakuijlo také

oase město slasti 'lucbé ' neděle
čtvrtek ráno v 9 hodin na kato

Policejní a požární rada nevydala
ický hřbitov Paní Vávrová byla

čleokyní několika spolků
žádného rozkazu naopak byli to

hlavně sládci kteří své uloníky

od namitJiMyá jrác o intiaím fiíliít
pracovat5 kfJyz í hfilhýt ylráv hm
J Af Jaorn a o ynfoin Karlovatakfn Hoř-kéa-

Vln) Wíitm koupil )ni Nl Uhni
a po využiti l4lo ťflll Jno 111 ha lráv UM

to Jamu mohl llil ii prKno pracuji
aliílo ani yr li víítft :ltll lolatl V

Jom haždíiinit radou lV toto
vUutité vttioinřl v ((inácnotl— Vládal
lókaíl ve WaMiliKloriu dlo novmo rňko
ntt a po (Iňklsilnó zkootea iiroltlálll
tnto l!:lví vína rn pravidelná Iky Hn

výrobu obdrM Jim pntint HpoJ Hiátů

a na avftová rýniavů vyznHmaaárilm

— Krajan J 1 Malý zastupujeuzavření místností přiměli a

Ceoy Icvoéjší než kdekoliv Jinde
tti apolthlivé pojišťující společ-
nosti Nechte ae pojistit! proti
ohni než bude pozdě Náhoda

rozkazu toho bylo také přesně
vlude upos echouto Sládci tímto

způsobem chtějí se vyhnout! plín

oému rozkazu se strany policejní
ho nácelofka ježto jeho rozkaz

nečeká 42tí

Jos Vopálka— Ženské 75c polovlněné spod byU tio'(jna Lnhj al jo liváll
Ob odnolte al Itwdrni za MOO obnulm

Jící 10 liitivl na Kkoiiiku plltuo odní prádlo za 35c kus Ženaké
těžké 30c spodní prádlo pevné

odvolat! nebo zruliti bylo by poz-

ději daleko těžší než pouhé do ftEZNÍK A UZENAftA V KOUBA Houldrr ( olorodo

Ná proděl v lákárnácl) a JI ní cli ob- -černé barvy za 23c kus Dětské na S a "WllUam ulpodoí těžké prádlo za 10 a iqc
hodnutí ae sládků Tento úmysl

pivovarů vlak brzy vycítil! zdejlf

temperencláři kteří jménem rev kus Ženské a dětské kabáty vel mi V tiaobS ?ldy onllaili vlhli ttriifět
rnaafio druhu Jakoll fta"fh rol

cliodijidi '
Víitrah:— Vfctltcré vlnftky na láh-

vích mám MfKlalřovaná v pat éřadrtvae

Hpoloníidi mátft a irot neumí Uihf
oboboffnílc prázdné IAI1V8 s mými vlnít-kai-ni

na nhyteiué tUolt novu upotNbi
tl a tím lid podvádí! 17

mi lacino — ve výprodeji ti VackaWiie podali policejní radě ote- -

BjlIťuJant v podrubS yriJdaU iaa M
pa 24 mezi N a O 26x1

— Krajan Tomál Lrsee podal
vřený list jímž nutkají náčelníka

by vydal určitý protokolárně za-

nesený rozkaz ve smyslu trvalého
nedělního zavření

1335
Lněné semeno za leverozápidu

C 1 nabíleno za $114 trh byl

pomilý
Dovor dobytka hovězího byl

tnačný 1 ceny o to ai 15c vylili

Podobně i dovoz dobytka vepřo-

vého byl velký a ceny o 5c vyiSÍ

Průměrné ceny byly následující:
- '' ' féaf ť

Ptaní al voli 3TtM
Uabanl al k proitMotm M 00©4IO

Voli kt krnral It H W

Iríy 8004 ÍO

Jalorlc 1 SMfetCO

TolU S0UQIM

Prt UCki Dtjltpl! SftJC&tO

PraaU Lbki fjrbrani U 10

Pmata brnbá IS40OSM

Ote pifcui al k vybraaa I4SOA47B

fabSaU 11403760

Omaha a a lední

Trh na vlecbno obílí následkem

všeobecných sněhových bouří jevil
značnou pevnost
Pr&miraé ceny byly následující:

PItni:i č a tvrdá nová 78—

80 Cis 3 tvrdá 75# —77#i 4

tvrdá 73—751 5 a irkt 7- 5-

77- -

Korná £íi 3 Žlutá 38 ě 3 bílá

S9~nlÁ' S mícn J8-38K- -Ovei

t a mích 28—29 č 3

bílý aj—aotf M bílýa8K—
5 a 6a č 3 6o#c

Dovoz hovězího dobytka všeho

druhu byl poměrní skrovný 1 ceny

byty Q maličao vySÍI nei minulý
týden Dobytka vepřového dove-

deno bylo ca pondělí velmi málo

a ceny jeho byly o a#c iž 5c

vyiSÍ

Ceoy byly následujíc!
Vou pki aiHMi J was M

Kriry i - VISuiM00

i'řt' — #" S10QI15

Voli ko krtoani SaOfcJeí

řraaaUeaJlopíl: m S840
Fraatt proatfwlnl 18840487
Praaate krabi tífká S6

Otc Mjlpll SMQ575

JaMUtS VSiV f 00©TW

Brambor ot4 S0- -e bull

V)MMreritT4 I ~ lStucat
Mialo mUlír íl-II- Ka 1b

'
Mialo řaim aajlapll i 18—Wo

Mialo fara Ipatn4 al dobré
(
JK

BiiM 0v M

Kackoy il0c
Kohouti „
KfKaAi - ~ i at i

a! k městskému zápisníku Žádost
o vřadění jeho jména na volební

íatek Pan Livec uchází 10 o- SLÁMŮ V BALSAM pro
navržení pro úřad radního v příplíce! Jediný jíitý lék proti
tich předvolbách
— Dovolujeme i! upozornit vše

vfiem prsním neduhům! Dosud

nejvýtečnějí p(ísobící — Víem

kdol jej okusili bylo pamoŽcool
Též 'Slámav Elektrický lioioent"

ZboKlse doviti imDWí aijooniea
nati telefonem Tel A 1922

'01aC-AII- A

Loan & Btiílding
aaOQOGÍQtlOXl

v JBee Buildirjg
ř

Sl rok stará a najstarlí ve uiřití

ťÍDl'
pfijčky na misíčot splátky a pH

pisuja k dobru dividendy pAlletnf

při 6 procentech ročnS na úspoře
né obnosy

ifao M Kattlnger tajemník

8oulh-om2k- úfadovna v Číilo 835

chny naše příznivce že přestěho
vali jíme úřadovnu našeho dřevař

výtečný lék hojící všechny bo akého a uhelnéhq obchodu ni
východní stranu 24 ulice' meziesti zvláště pak osvědčený proti

Vyslovení soustrasti

Milená nafií aatrc puní

j Františce Tolschové

vynWvuJeme hlubokoii procítí!- -

noii aoiiatraat nad kdeatnou Ktrá-- i

tou ktoťoú utrpěla (imrtítn inllá

vé nulky puní

i ANNV VXVKOVÉ

Iliiďtcí ujUtřiia afatro drali1

í bol Vík Jt-a- t zármutkem naSírn

a íe upřínu! Vámi jej udílíme
i Kil vftchojící £h v br%ku utUÍ

ol VáS
1 Za Dvůr H vornott 1M lOUi

l
" '

M Htbrová ifťd
M IturcSová taj

t

N a O ul do naší vlastní budovyrbeumatismu a neuralgii! Objeď

návky zasílejte pouze na Leo a budeme moci každému lépe po-slou-

jelikož budeme mít! vžd)lort lékárník xoia Q ulice bo
část oaleho zboží zde na skladěOmaha Neb
Navltivte nás S úctou aoviiául UU

- čerstvou srocení chutné

pečivo ovoce všeho druhu bojoý
Crosby-Kopietz-Ca- sey Co

tí Tel 614
— Vzdělávací klub Komeniký

ýbír cukrovinek psací' a fikolni Foral iSí Kunci
jediná českápotřeby za oejlevnějSÍ tržní ceny

dostanete vidy u J ] Maiýho
II odbýval avoji pravidelnou

chůzi dne 11 tm Návštěva byla
obstojná a program zajímavý —4 a Qul 4"

— Bondy vydané na stavbu Jrvní číslo bylo solo na maodoli '
v řiale 1205 Howard nl

obchodujonu jež zahrál p Břet Dienstbiernové radnice byly právě vráceny
firmou Spitzer & Co z Toledo Básefl "Cizí vzpomínky před drfibeXÍ vejnl máalem telaty kfiXuml a

kteráž je prohlédla a je hoto vDbeo Tfteml rarmorakyml výrobky u%

via platf nejryiil ceny a penfzo aa tbotí
tailo obratem polty Conntkv tailli nava je odkoupiti Bondy zaslány

byly ku podepsání mayorem a poMdání sdarma a to každý tduu
lerkem kteří oba liz íe pode

nesl p Lad Dienstbier Nato
následovala debata "Jsou lékaři

prospěšní lidstvu?" Stranu klad-

nou hájil! al Lidmila Dienitbiero-v- a

a pan A Musil atranu zápor-

nou sl Kam Dlaskova 1 pan Jn
Štěrba- - Debata byla živá a velmi

Uilporuconii israaitroet umaua nat 1

Bank a UnltuJ Htates Nati Dank ínif
psali a odevzdali Packers' National
Bank která ie podrží tak dlouho

Johánek Bratřidokud cena dluhopisů i 1 úrokem

totiž 171000 nedojde od peněžní zajímavá Soudcové rozhodli Že[chromé údy firmy % Toleda ékaři nejsou prospěloi a že lidstvo

Ef JAN fř KOOTSKY

5

} český lékař

nad Grand Union Tea Síorc

j 84tUAN Streoti

V SUUTU OUAIIA NEb

Úladoí hodlnyi t)d O do 13 bod uop
4 Od a do 8 bod odp
0d 7 do t hod vočr

Toleloo dlidovoé a v obydli 14a

Jlojae eásobený

dóutnikárský obchod
„VlMtl

IiIt LAITNEIt
]tá Hr Í0 nl Huvth Umaba

— Učitelové České Svob Školy mi se řídit! dle rad přírody : Po

sledním číslem bylo pokričov&aípřipravují ie ae žáky k sebrání pěk- - první třídy Hfiloon
m n lUUm al Umaba Seb

Dobrá vína likéry a doutniky-Cb- utn

ikuiek vitty r 8- -
českých dějin předost) p I Vného kousku a sice: "Mikuláš"

aneb "Pamatujte na chudé" " hry

4V4 A+4

twttvdou i MťU a tuboati pouli-- li

nSkulikrai k juh iitíiii

Dra WsMrá

cch:rp!3 {Txcrlhf

ve 4 jednáních' V kousku tom

Čoaká lékárna a poštoitlldsjí se veselé acéoy 1 dojemný
mi a Ume přesvědčeni ze vlem

O VybláSen 14

Štěrba Příští schůze bude as t

m 1 hlavní čísla budou probíráni
českých a amerických dějin Kal

dý jest zván Vstup volný
— Krajan J J Malý vyhoto

vujt velkeré notářské práce správ
nl 1 levni 41ti

FHANK JANUA

účastoikam líbitl ie bude
kárulk pro

BeJprivn6ja
ktliaHi

? BitMítiA ternu h atálo 'ttíhiuý — Katolická Beseda chystá se

d&kladol ku "Merendě" kteráKsUia v lycIiíB lí ífiu v co- -

Kra au III CblíJI al porbutnat na
odbývána bude v aíni p JFrafika

IsiiflílíSMereoda nabyla takové populari
akííieiši iU'tuiu (tMnlku ttf ťhf ja i
iuil (in

U(it-rov- nvUilá jbo vir

línat aa botuétttu dbya fJmíí
w bUs f sua vč II}} jtt 13 ul

nsjptakttčtíjU český pohrobolk a

blimoač—Tl 1 5I1 Jt

receplb vlocb
lekala

jih viy
DsVld&V plli'-- ut

tmliirn 1 li
iru pra a

1'rilky ptuil
txUWMi bl

vy p

ty ie viJfilo t pofJitclům nut-

ným sesoámiti ní ti vil otečen

tvQ ivliltolm ůředaím Ojkioeri)

jeal? vyjde koacetn tohoto týJa'
X'lFJiFi:hí:r&Co

U Mnu pfifUft tAdí rr Utluer

Krány i'1'Ma "MUlř Jan IluabuítM
t tt4itly ivyml }td uiil nim t Kuiul
I" tUáiu i 4i) in utři jako rmlt k

kla'
lřťdnItt(tiiKo nu 1'okruk

Teiteiel


