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TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago j února
Vc# ifřritTé lil tuftl iř# r fn~ - xijn m 1

Ikarní plei při kterémž rozdáno
budo ta skvostných cen kteréž

kaEdý prohlédnout! si mólfe v 4Trh pšeničný byl na počátku

pevný náilcdkem čilé poptávky
W llllllllllll fllll IV njft(-aVlaf-r ra

okně lékárny p L Horia

Vlilo BtetáfM tt—SIVio

Milo firio nJltpMt II-I- V'

Míclo t%m Ipdnl l dobré 16

l!plc M
acbiif ij
KobunU o

reefta! mim II

mllalmis nialititiii uruif litím i 11! f)
komisionářských obchodů vyl — Krajan J J Malý zastupuje

JOSEFU M&KOVI
ke tlefiiou

tři spoithlivé pojišťující společlích cen v Liverpoolu a krutých
mrazů v Kaoaaau a Nebrasce Než

ivétová dovážka byla tak velká Že
noati Nrdiíe so pojistit! proti

l'HA NTIŠK'0 U Clili VKNÝC1I
af ei

1
ohni než budí pozdě Náhodj
nečeká " 43tí

— Zt zimních dlouhých večeři)

£ i

jj ZK HOUTJl 031AHY jj

konečně pŠeoice kleila v ceně

Podobni ae to mélo i trhem ku-

kuřičným

Ceny byly následující!

Jarka nová č 383—85 Čís j

každý rná rád pčkoé a jasné
in Dalít dary a áluhoéiiy Vi trtipfch

odbývanému v lUcrý diw ( února l'0 v kotcle Nancbe-vřet- í

1'anny Mario v Houth Omate

krán b moilkA virvk Kil Vám 1V nlmllio itrnl

imlin m if l bulnubkft Sv vllr "II lákr ktt
dali il lř á itiWMt f dáfMk a vm M Vám kyi4 bi lbo trul

mif niiulinl rluujf vá ' Jni r1 vvWlUt

A Co duří ilmlkyin louMnIm -tl

♦Ku fi Vím niin dn nki dn
kanlX Vám 1 Mty blaha Mtl
tk jiiku 1 ni kitl )'pilii

Toho Várn zo ardce přeje v Vilcluva ř 47

Ceiki Nándnl Slnl v So Omatt

Pieoíce červ nová Čín a 87 —
Já t

světlo Horičtk prodává prtro
lej který nrkouří soi nezapáchá

pouz r$ 15c Kalou což muíte

platit mnohde r pHrokj lurílho
druh'1 xi

— 1'rohlédr Jis Vslilsmpu zdali

hořák není moc vypálený dejte
dofl nový knot a zkuste olej od

Horáčka a budete mít světlo jako
ve doc 11

— Horáček tále prodává jako

1

ZAiidnl Ccitko-Ka(ollc- k Jednoty V nouui wmn
1 V Houth Omaha Neb 6 dno rit l'6

88 Cj nová 86—87

Tvrdá pfieoice nová Ca 82—85!

£580—83
Korná bílá £ a 41 Cli a í'

Ovea čís a bílý jatf čís 3 bil

30 —311 č a mích jo#
z

žito akleilo též v ceně a trh byl dříve 31 lb cukru za dollar kvar
AA AA AAAAAIAAáAl AAS M AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA

mdlý CM a 65 tová tklenica jablkových povidel
za 5c milená krájená jablka za 5c

libru sladkou kornu 5c krabici
Ječmen fřidražil a druhy

olejové sardinky za 3c krabičku

3 pěti centové paklíČky Chewíog

Mlcfflintnč yuříený HOSTINEC
1 vlsstní

G0HEY & BUKJANEK
t 3535 Q ul v South Omaze

Výborný Jetterňv ležák na čepu HzcSské pivo íam-psíl- ké

vlno nejlepfil likéry 1 výborné doutníky v hojné zá

sobě Chutný zákuiek vidy po ruce Vzorná obsluha
Mif o iííil} brajuiiů záiUK (iUHKY Se JiUlUANEIC

Gum za 5c atd '% takové ceny
molcte koupit pouze u Horáčka
na O ulici i: 'i

ke sladováni phoáiely 43 — 50
ke krmení 39#c
Jetelové aemeno nabízeno ta

13 50
Lněné aemeno ze aeverozápadu

čís 1 nabízeno z fi16 trh byl

pomalý
Dovoz dobytka hovězího byl

značný trh pevný ceny vlak o 10

cent! nižfií Též i dobytka ve

přovéko přivezeno bylo hojně a

ceay jeho poklesly o 5c
Průměrné ceny byly následující:

— Zástěrkový večírek pořádá
"Tabita'' sesterský spolek církve

Česko Moravských JJrstří 31 břez
t

od jó břttna 'oj do if Uda '06

Dluhopíiy: TČI Jed Sokol

lioooo # I3000 Dary po
Ito oo J li Kopicíz J V Ko'ji

ský V Hájek po I5 00 V Krají-
ček Václav Křeček A Čaptk
Ad Zezulák K Šttíáo J V

Kraus E Novák j Klusofl JV
Formánek AI TČsoohlídek Joirí
Šrámek Jsc Šlegl V Vávra Jan
Klepetko JKSiokula P Šilhán

J Pezdcika Joící Tčsnohlídck

po 1} ooF Venhaur K Ponec
J Toman V Pípal Josef Dárts

P Fiala P Drloj 90 la50 JPfa
lějka po řaoo L Svoboda A

Staněk J liláfaa P Trouba J

Zadioa J Culek P Dvořák 17

a Q ul L PeBck IMJuckntr po
Ji 50 Josef Zsdini po Ji co P
Uoukal J Válko P llonra O

Krumlí! P Ncííl P Krunlorád
Chas Čech J Vomáčka M b--

íf

K Hrdlička J Pitncr A HrUk
J Kataj jestí Staněk Joid Pcří

na po 75c J Hulíčck po 50c J

Vejlupek P Sodornka Ctlkem

— Tábor Palma Vítěíslví č 36

Kruhu Dfevařck uspořádá velke

lepý májový ples v sobotu dne 5

kvétoa v Národní Síni 37x3

— čerstvou grocerii chutné

pečivo ovoce vleho druhu hojný

výběr cukrovinek psací a Ikoluí

potřeby za nejlevočjSÍ tržní ceny
dostanete vždy u J J Malýho

34 iQuI 43tf

— Minulého týdne oznámil v

ářadovož městského klerka svou

kandidaturu za mayora černoch

W J Ford Je to poprvé v hi

na t r v Iktlémské kspli na %

ulici blíže Q Zároveň připravuje TVTTtfTffVffTTItWTWVllíSfVVVStlfTTvfVVVVVVVfVf
S

polek pestrý program ve spojeni
e rástčrkovým bszárcrn Vstupné
obnálcti bude 35cPěkní U Mjlpli voli

ilolxol l k proitldnlm
Vll k krant

— Jste-l- i unaveni nic vás tak

otobčeretvíjako sklenka čerstvého

pěnivého moku a proto kdykoliv
Krirt
JIqtIc

chcete se občerstvili zastavte se v

hobtinci jejž po mnoho roků řídí

IOOfcfM
I 8ft&SOO

ut xafi to
M 60 a M

iiio7 4

T1U
frtot tl--

kl Btjlfpli
PrU lobkl vybraná
PrMU hrubá

Orc iikué il k rjbrtnm
ítkltU

Jan Červený
na ao 1 Q ul v So Omaze

Společenskou zÚh&VVL
ve rrospřeh nešťastné rodiny svébo Člena Ant Formánka

uspořádá

Tátor Žižkův Dut 1 115 WOW
v síni Slnkulové na 20 a Q ul v So Omaze

v Mobotii vtióor dno ÍO ťitióni 'OO

Snyčcová hudba br Staříka bude účinkovali

Začátek v 7 hodin 36x4 Vstupné pán 1 dámou 50c

IJudete vždy ochotně obsloužení

Mimo výtečné pivo má na skladě

ty nejleplí kořalky vha 1 vůbec

vle co v hostinci pr é třídy lze

obdrŽeti tf

1'inanini tpriva Ctiké Ndr Sfal
v So (knatt od 16 lřttna Kjoj
dn 27 Itdna tgo6:

ťftfJKMs

storii města aalcbo co Černoch '4% klti(1ii(k-- áo ioloí1nl

íprávy ne nnlc4 BS03

IIuliopUyi 'JV1 J luku) Iloo
} IloráCek W) !))Dle 4U uveřejiifiiého Ury 179 76

Cij1iy Koplel C7 Co ílřN

ví rtttřyvtttiu v ceno mw
7tUuvy vttprjích íiii Dram
oniKir ui Jen noKoi wwi

HwAvřui fcábav T J M řá-

dem Hvda Mvobwdy L 45 (MA

troufá si "běžet" za mayora

— Jak z výkazu městského

klerka vysvítá máme z 3 wsrdy

čtyři české kandidáty za rudní a

sice Josef Ulána Frank Dvořák

Tom V Liiec a Josef Vosicck

— Střevíce a boty dobré a Isci

no koupíte u Vacka na 34 ulíci

mezi N a O

— Minulou sobotu odbýván byl
malkarní ples Podp Sokola Tyrl

Omaha 5 února

Velká světová dovážka hlavně

z celého téměř severozápadu jakoi
i okolnost že studenou vlnou ne

byla způsobena žádná větSI Ikoda

měly v následek poklesnutí cen

pleníce Trh kukuřičný byl při

zahájení pevný ale později ochabl
a cena kukuřice poněkud klesla

Průraírsé ceny byly následující:

PSeni:s č a tvrdá nová 76—

77# 3 tndi litf-Is- Vn l--
4

tvrdá 68—73 5{ 11 l 75

76#
Korná čís 3 Žlutá 37 č 3 bílá

38—39 £ I mích 37-- 37'

Ovesč a mícbaSJí'—a8# £ 3

bílý 29 č4 bílýaítf —19

žito £ a 60—61 č 3 59c

Trh na dobytek hovězí byl

mdlý ač dovoz nebyl právě velký
a ceny byly o toc až 15c niž&í —

Podobni se to mělo s trhem na

dobytek vepřový kterýž se prodá-va- l

asi o 2'c levalji ns! v to
botu

Ceny byly následují!:
Vtlt řk! U nJUplí SMftSOJ

IráT ITfcaS TI

JfvUf IT&04 00

Voli kt krmtil S IU

PrattU ncjltpli SM6W
PraU proftMni S llftt 17

PrMU krabi MU It0$66

HbořHokolek LlLu4 4310
Hád IIv Hvoljody C 4í 'ACIU SÓHÍ

Klnt VCkeU Hotkft MM)
Vftfl vtl koncertu ře t'řvcfi 2235

HÍor Oliv Katolokt Č 35 JCD 4000

— Zboží za ceny aejlevnljtí
můžete koupit! u

Josefa Stérby
jehož střížní obchod 1 č 3014 ni
Q ulici úžasně vzrůst! A jenž

doplfiuje avé zásoby neustále

čerstvým zbožím které velmi

levně prodává Má též velký

výběr trvi nlivé módní obuvy pro

pány dámy a dítky Na skladě

má krásné obrazy jež vkusně a

levně rámuje líeopomefite že

nikde zboží trU dobré levněji ne-

koupíte Přijďte se o tom pře-

svědčit la—

Přijme so !

Český řezník ve všech pracích

obeznalýobdrŽÍ ihned stálé místo
Plat dobrý Hlaste se u J Ka-vali-

33 a L ul South Omaha
Neb 37x3

č 11 v Národní Síni za obrovské

Uottrovultiý dir řádu Hrťrta
Hvobody č 45 2100

Nálcm it Ut6 fíkoví a cvič 25400

Nájem sec zábuv 2710
7i% iiáwjí a doutníky w)21
Kfiiiá uřllinv 2285

'4
5 návltěvy

Horno Furnlturo Co
503--507-5- S 3th Vt— Pro

7 vcC likoíy aiiifl v Nár HíutJTKM
Celkem 1305405

dáváme velkerý cábytek o 30 pro

— Povolení k sflatku vyzvedli
si Jouf Stehno a Anna flospodka

— KrsjitnOni naíim sdělujeme
že p Jan Uurjanck stal se společ-

níkem M Gorcyho hostinského v

č sle 3533 Q ul Jest to nejlépe

zřlzený hostinec v South Omaze

a krajané naleznou tam vlídného

obsloužení zbožím tím ntjlepfiím

Dobrý zákuiek vždy přípraven
ťlztftiké pivo a larnpaRtké víno

na poŽádáoí

— Velký výprodej u Vacka

každou středu chcete li lacino

koupit! jděte tam

— Krajan J J Malý vyhoto-vuj- e

veškeré notář ké práce správ
ně t levně 4at'

— Dovolujeme si upozornit vfie

chny naSe příznivec že přestěho-vál- i

jsme úřadovnu naSeho dřevař

ského a uhelného obchodu na

východuí stranu 34 ulice mezi

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

sloužit jdikol budeme míti vžd)
čátt nakeho zboží zde na skladě

Navřtivte nás S úctou
Crosby-Kopiets-Caa- ey Co

tf Tel 614

Hilťk Cm lil r f 1 1 (SUVJ

odbývá svou ichůii ve čtvrtek H

Aiou v Sinkulovt síni Na pro

Krámu daUiité jrdíiánt Doktavte

la všichni Kar eiulák taj

cent levněji než v Omaze a to za

hotové nebo na výhodné relátky
Přesvědčte sel ' tf

— První poruícní zákona ne

dělnlho zavírání oznámeno bylo
minulé neděle k 8 hodině večer

kdy policie zastihla v saloně Petra
Uvicka na 378 Y hlouček statečně

Svízele z chladna: popíjejících mulo Nahoře nad
(_-_- _ I ' - ! ! __i_J_Jl

"i

V
salonem oaiczti poucaju prasuny
soudek a druhý z valné části také

již vyprázdněný Majittj místnotiii
Uvick udal že přátelé tho selu

VYUANÍi

tlpUc im dluh noty ř SOOfK)

Úrok % oních not 4 HO

Vnitřní KHřfertt Kukoiiuetií ko-

ulí roitvedení vřtel gov
tiirivřii( iroKUtiinného jevi- -

JLté a Jiní ooruvy J4705
llříiié vydání iMjené vde
ním uliti! 2()0HJ

OUrmnl (líní rok l't-- 5 46 1H

JJalSÍ H'"'k8 Jtviií jilátka 30(K)

Tluk 21 IN

Kouciié uhlí 10420

Nápoje £7772

Doutníky
Uřltelňm % vyuř iiitf fckoly 6020
Ktuná Jiná vydáni Ucťimo a

jiná intnil vydání 44W)

tlkrm7iÍyJ5fc2
hrtiMii) iiřínMJvkA duHtnl ('íiiáiiiench
virt'jHh stafcoiiwiif Uua ro £o

kou Trnkou Nár hirt v Ho Onutío
Til Jed Kokol $Vi fřáij llvřída Hvo-tMl- y

f 45 Čiti Rád Jiří 1'otta
bratUkf í 7J 'íCMi áJO Degr of

Honor A O U W I U Tá bor Cedar WohJ

ř fi VOV 5 KSd Flika Krámio
liorká ř Ul rCltJ IVVi tHivová

Ntole t ii JCU t tf'r#riil Uniun
5 hior Míruot í Vt HfJ li tu
Clkrnt odvedenu i4 jUm f 130
ti uvedwaá M4vy

CbIVuv 'říielH flmáWt Íít'oo'5
ťvlkuvá VjdiHÍobuálf tiViJ
'tiý4 14 nkUdulkemT

Jv lolit Mi
Jéll ll4tťk IKft
U Uvi4Ck k

se v příbytku jeho a oslavovali

uirozeniny jednoho za svých rní
mých Policie vlak nezdá se tomu

rheuinatitun UAmŮ Civil v kříži

kyClick f frmi a chlipku
ř- -

Dra Richtra

Anchor Patn Expollor

m Jiní chvatná [oM PE

jM u vifH h iJíItiýoh
iOí- ř'liirvovátia Jfnt lovJ

uými luí 1'iiWy t JíUiJa lflnř

hr RltKirtl Ark Pli fnllt
uk (troit I '' ié4k iě
rhmiiMit jot tři fl t r

Jeki ť ktt#a é to! vrh ir 1

OI'lji tho t mJUi

vthti podala proti salonikovi

ttlloost

Nllin 11 11 1 11 lili lil lil
Vyslovujeme tímto

:: vřoló blahopřání :

II váleným manZclAm

:: Ylnc a Marie Klapalovýni :

'' ku

:: STftíIlHNÉ VKSIÍLCE

btrroul ontavili nillým rottlnnint
)) ii&obtin v kroutkuavch pfátcí

iniuuiou sedali ]

ku dodáno jtit vám dtH'kti
ve cdravt ookojcnotl tl ! !

' vy tdrtátllttá
fád Itvlid Hvvbwdy 45

'

7CiU 1 11

Jot Kluku! iřtt
i Ilfdf DUntbler taj

S Owi Mttfc S Sam !

'IIIIHHIIIMIMHlIlllf1

— Ve scháii pollcejul a polární
komise odbývané min týdne

'
1

řylo umeteno že vzdor nátlskftm

strany idsoých vodičkáfa ne-

bude vydán sákai k uzavíráni ho

itioco v nedéli Jk prý komUe j

':' "uiaI

1

iiuNrsJS
liUI vMílku lu

u) tu ktliu kilo t
(u )itHltlil nalun

1 Xob 1kuU liil
lit Mxi wt 'JI
ťNIV Ar

I S řl ! SJi

kf U ! ÍMIU

F Ad Richter & Co

IVatt Ni York

přesvědčena stkon len neol nikde

poiutován a dohodnuti pivovata
ohUdal oidflollto uuvliial )it
ulonlky přisál prováiloo

i
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