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ho uchází se na republikánském
lístku li U Leigh kterého pro
osvědčenou jeho schopnoct ne
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i 1'řřstí sobotu dno 21
"A únoru pořádá Patronát
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1'lcdvolby 6 března itto

E R Loigh
repupliklniký čtkstiec

pro nominaci

m mfaUUUn návliidnílio

V SOUT II OMAZ Jí

K 1(- - U'Kb prflvozujn praktl

právnickou v boutl Omaze jlí po

celou řadu let Peí ivclřnfm

toudca Suttooa ta aoudet dlilrikť

nlbo loudu provozoval prakol apc

Icčně ním V avém povolání

cinkal ! p lí M l"W ívnčnoit

roěst pro ivou poctivost a spra-

vedlnost a eit vřtiobecnfi povalo-

ván ta schopného právníka který

beea vři pochyby schopen nt

zodpovědné místo míntikéba ná

vládního zastávat 50—

můžeme než co nejlépe odporučili
do přízně voličů Pamatujte žo

každý hlas profi vržený vržen

jert zárovefl pro blaho naSeho

města

— Jste-l- i unaveni nic vás tak

ncobčerství jako sklenka Čerstvého

pěnivého moku a proto kdykoliv
chcete se občerstvit! zastavte ae v

hostinci jejž po mnoho roků Udí

Jun Červený
na 20 a U ul v So Omaze

liudctc vždy ochotně obslouženi

Mimo výtečné pivo má na skladě

ples v(5 protipécli HÍné

13 Hkrostiich ccuncjlcp-hí- m

inaskáni

Matice Školská

Vřem zástupcům a členům o

zoamuji Žc dne 4 března 1906
so odbývá schůze 1'fítomnost
vScch záit a Čleuů jest nutná
Volba úředníků

29x3 Dedf Diensbicr před

—Minulého čtvrtku odbyty byly
v plné tichosti zvláStni volby vy
psaré za účelem rozhodnutí osudu

ty nejlepEí kořalky ví a a vůbec

vSe co v hostiuci ví" 6 třídy lze

obdrŽcti tí

— KdvŽ idete okolo lékárny
Hortovv mrkněte do okna a tam
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ispatříte krásné prémie kterých
se vám jistojíyiě zachce a náilcd

známých 1250000 bondů na po-

stavení dokonalého systému kana
lisačního v našem místě Hondy

odhlasovány a přijaty byly velkou

vítíinou Ze 1609 hlasů xic8
vrženo bylo pro a 501 proti

kem toho povalíte každopádně
pfiStí sobotu na maškarádu Pa

tronátu Národní síně

— Ženské teplé $1 00 $125 a

ElofflintnC zařízený HOSIINEG
1 1 $ vlastnil 1 1 1

GOItEY & BUlMANJíK
£ 2533 Q ul v South Omaze

Výborný Jetterflv ležák na čepu Plzefiaké pivo Šam-

paňské víuo nejkpSI likéry a výborné doutníky v hojnč zá-

sobě Chutný zákusek vždy po ruce Vzorná obsluhi

— Čerstvou erocerii chutné
:1 f

pečivo ovoco vfieho druhu hojnýři50 (Wrappert) Éaly za 69c

DČtské 50c a 75c teplé hedbávnú výběr cukrovinek psací a Školní

potřeby za ne levnější tržní cenyČepičky za 19c kus Dětské a

ženské gumové přezůvky za 35c dostanete vždy u J J Malýho

24 aQul 4'fŽenské £150 $165 a $200 teplé

— Jedním z nejschopněj&ích

THŽNl ZPRÁVY

Chicago 19 února

Trh pficniiný jenž byl z po-

čátku dosti pevný později ochabl

následkem zfýšcné dopravy a

mírného poUsi ve Spoj Státech
Za to trh kukuřičný byl pevný od

počátku al do konce- -

Ceny byly následující:

Jarka nová č 281—84 Cis 3

76-- 80'$

PSenicc Cerv nová č a 83—
Hjtfi Č3 nová 83-- 84

Tvrdá pSenice nová £a 80-8- 2

C 3 78—81
Korná bíláč a ioH— 4o í'8

a 21 40
Oves č a bílý 31—311 £ 3 bílý

23—30 t a mích 29—29
Žito skleslo též v ceně a trh byl

mdlý Čí 2 63

Ječmen ffidražil a druhy
ke sladování pfínášely 40—48
ke krmení 37 i— 38c

Jetelové temeno nabízeno za

1415
Lněné semeno ze severozápadu

č 1 nabízeno za fi12 trh byl

pomalý

Trh na dobytek hovězí byl mdlý a

ceny až o 10c nižší kdežto trh na

dobytek vepřový vzdor velkému

přívozu byl Čilý při cenách o jc
vy&Sích

Průměrné ceny byly následující:
PřUul imjloiitt voli 5&5M
Hubeni k irQilřkdiiim 13 003Jt()
Volf ka krmmi tli

IrKij SM'iif0
Julorlf I
Tďata

í'rU lUi najlapli 8'-t-

Prta lutiki vybraná 14 204A8S

Primáta hrubá l8UoaSS
Ore ( kr ! k Tybraom 1 40O&Í 1B

Mflta ia7í5
Omaha 19 února

Ceny p&enico při zahájení byly
niŽSÍ následkem velké světové zi-syl-

a niŽSfch cen v trzích evrop-

ských Trh kukuřičný za botové

byl mdlý neboť nebylo kupců ani

při nepatrné nabídce

Proměraéceny byly následující:
P5eni:s ě a tvrdá nová 74—

76 Čís 3 tvrdá 71- -74 I
4 tvrdá 65—71 čís 2 jirka 74 -
75'A
Korná čís 3 žlutá 35 KC-- 3

bílá 37#—37# £ 3 m'ch 35

Oves t 2 mích 27—27 t
3 bílý 28 £4 bílý 27-- 28

Žito č a 58—62 c 3 57 — 59=-Tr- h

na dobytek hovězí byl z

počátku mdlý neboť kupci otáleli

b nákupem čekajíce na zprávy z

jiných trhů Dobytka vepřového
dovezeno bylo skrovnč násled-

kem čehož trh byl čilý při cenách

o 5c až xoc vy6§lch

Ceny byly následující:

- " - —1 fai'Vl pinjraun g
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střevíce a slippersy za řioo pár
u Vacka na 24 mezi N a O 30 kandidátů pro úřad městského

mayora jest bez odporu VV P— Ochotníci ni Jed Sokol

Adkins jenž zaslouží si vfie- -dřou Mistra Bcdrníka a jeho cha-

sou o vEccko pryč Kdy nám strannou podporu každého občana

pro svou poctivou a čestné jednachasu přivlekuou na jeviště to

dosud nevíme ní jimiž znám jest ze své působ

111T1111111111 tm
Kdykoliv tiotřohujeta kořář k

bfbu aneb k tyJUta obJadnaJU s

JaJ v Dojvítfl itřijřuvni koní

Palaco Siable
(' IIÍ HKKilIlUN máj

roh 17 a Davcnport t
KiMty jou vjrhílv4ny a prol
Wm v nkb jKclnlknouit l tlolíl vj
lot Volut ivii') l nh)ůni 14

Sřoalakf tHMT M

dobu při městských úřadech po— Krajan I I Malý zastupuje
více již let

tři spolehlivé uojiEťující společ
— Dovolujeme si upozornit všenosti Nechte se pojistit! proti

ohni než bude pozdft Náhoda
nečeká 42tí

chny naše příznivce žc přestěho-

vali jsme úřadovnu našeho dřevař-

ského a uhelného obchodu na

' !

f ¥ H

sA-
J

j
i

:! !
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— NaSe krajanky v So Omaze
východní stranu 24 ulice mezi

— Kraian I I Malý vyhoto Hojně zásobenýN a O ul do naší vlastní budovy
vúja veškeré notářské práce ipráva budeme moci každému lépe po
ně t levně 43" řeznický a uzenářský ůůi

upozorDujeme že tímto mčsícem

končí půlletí na&í české Školy a

v&ichni kteří dítky své do české

Školy posílali hodlají jsou žádáni

by tyto v první a druhou sobotu
v březnu ve Školní místnosti v

sloužit jelikož budeme míti vŽdj
část našeho zboží zde na skladě

Přeplavní lístkyNavštivte nás S úctou
do a ze všech míst Evropy a Aía
ťlolnou informaci ohledně cenI 1 Nár síni k zápisu ohlásili

Crosby-Kopietz-Ca- sey Co

tí Tel 614
atd podá vám ústně neb písemně— Minulý týden zemřel v čísle

11 11 11 Í liWtllIj f 1 ět

Bratři Somíiiové
v £ ijai Williatn ul

Mají na výbír vMy bojnost íntvdli
tnasn vtebo drobu Je leh ntnmkt
výrobky tfií' o té )lojl povfistl í

a břnivfidAfl ial OtiludrUvky
mojSiť) uiuél tolafofiKin Wiio ASI 71

387 jižní 2i ul S J Duglewicz
bratr známého holiče Ant Duele- -

— Každá hospodyně potrpí si

na chutnou kávu která se může

připravit pouze používáním dobré

W E Uock Paši Agt

Chicago Milwauitee & St Paul

Ky-- j Í523 Faron St Omaha

Neb 9tf
wieze na severozápadním rohu 20
a S ul ťohřeb zesnulého mladí čerstvé pražené kávy jako Vám

ka odbýván za velkého účasten
KOUTSKtství minulou sobotu ráno na kat DB JAN Ihřbitov

— Tábor Palma Vítězství Č 56

Kruhu Dřevařck uspořádá velko

prodá Horáček za 15c 20c a 25c

libru což Vám mnoho jeho cd

běratelů dosvědčí Že žádná jiná
káva není tak dobrá za ty samé

peníze Horáček nenabízí Vám

25c kávu za 15c libru neboť každý
vl že to je prázdný tlach ale pro-

dá vám kávu lepší než kdekoliv

jiode dostanete za ty peníze
Cukru stále dává 21 lib za Jtioo
Kašparovu bílou mouku za $100

lepý májový ples v sobotu dne 5

Dr Č itosowator
ČESKÝ LÉKAft

Úřadovna "Bcc Bnlldlng'

Od ll on 11 topol
Ofdul bortin jrl (HSdil I ňau

Tailli od t do ld(ot
Tel f á radova ft04-- Tel f bytu 111?

rdit-o- nio wiT Joři# mina
KvIMtat i(iii(iřiif)iit lnu'a tt laMkm aa

moeam a řanhnKV i

kvčtna v Národní Síni 27x3

tenkf lékař

nad Grand Uilon Tca Storc

24th & N BlrceU

V SOUTH OMAHA NEb

CřHdní bodlnyi 01 tt lo 13 hod Uop
Od 2 do 5 bod odp
Od 7 do b hod ?eór

Telefon v úřadovně a v obydlí 14a

— Každou středu zvláštní vý

prodej u Vacka na 24 mezi N a O

Home Furnituro Co
"1

pytel sladkou korou za 5c krabici
503-507--

509 S ath — Pro
Hojně zásobenýdáváme veSkerý bábytek o 20 pro

Vzorný a fMh tnHwnfcent levněji než v Omaze a to za

hotové nebo na výhodné rplátk? doutníkárský obchod
(VlrtHltll

FR LAITNBlt
Přesvědčte sel tf pekařský obchod

4 0X&5 15

í(Xia15
20034 80

2 24 80

eiKiao tu

59638 00

B404tS76
fl 7B®T10

80 -- 65C boíl
I4S tucet

21-- 210 lb

5 r

Ae

Voli í8kn! UnuJMl
Kriry

Voli ka krmauí

Pr(iU nbjlMpS!

PrMU proitMo!
Prtttta hra lil lilkí
Ure nijliiii
Jednal

llrsmtMtrjr noH
Vtc RrírtTé
Vinlo % mi14reB
M4lo farra nojleptl
Miiilo frio Ipktné l dobré

'

Biplc
lUchir
Kubontl

velké sladké oranže za íc jeden

pětilibern£akýtek Jelly za 15c

velkou sklenici jablkových povidel
za 5c čerstvé farmářské slané

máslo za 22c libru Pamatujte Že

můžete za tyto ceny koupit u

Horáčka na Q ul každodenně

kde jiní je vyhlašují za zvláštní

výprodej 30

— Za nvnřišleh suchých neděl

— Krajanka pl Kotěrová vdo

va po před několika roky zemře
lém Janu Kotěrovi jest již po ně lií Her 20 ul Hovth Oinulia

KrsJní 11Ž chtřjí l pochutnat
LiiImhíI ilolirm ilnlltlltkll 111'ctiť 1

na
Ion

ptlt po LultnorovÝcH zvláHA Jeho vir

ílriky třil o bojnóinu odbytu 4'hn'i
O hojnou pHítl UtM Tt llltticr

vlaalul

Itud J Kirclinor
v ěía 1504 William ul

Km i md uřlní dobía kdyl pbíIvo ob
Jniliidjl aotiň ti Klrchniirs IhI tent

!dy íomtfíi 11 (ttutud iln iUh
rohlíky koblihy a rftxnA koUV ro 10

JiikoHtt niJtii a "MtovAni " O
liUcň krajann UH
lnif Ulil J KIUCIIN ISIt

žádné pivo nechutná tak dobře
15KfOCMjl

Potká-l- i cSs
r-- % # - 1 j%

at) vas nenuua

Jos Vopfilka
ftEJiNlK A UZENAft

na B a "Wllllam ul
mi v !Uubl Sil BulUySt #ř ritMih(it1ruHti JUl jlí tvti ť'!
k nfk(t h Kupi II li kuuk
t uJlSťuJniu S WiUruli4 m'UUU im
Zboří do4M a mtiet il J oblotf

eMlteUtoama Tel A lilia

vymknuji vyiiirskuutt isoIk) yolob
HíIío ínnfni ioužijta tikftuiíítí

Dra Richtra

kolik měsíců těžce nemocna a

nalézá se následkem toho ve velmi

bědoém postavení a proto pořádá
"Up Church Lože D oí II"
jejíž pl Kotěrová jest členkyní
zábavný večírek ve prospěch její
ve Workmeo Temple Výbor
zmíněného spolku požádal též

sokola Job štěrbu o přispění ně

jakým číslem do programu a pro-

vedení se žabkami nějakého cviče
ní což výboru též přislíbeno Pa-

trol mají naSe jioojazyčné dámy

lepil lájtm o dívčí tělocvik než

nale krajanky Večírek odbýván
bude dnea ve středu večer

— Žáci České Skcly pilně ae

tull na "Mikulile" ktetéhá nám

přivedou nřkdy ku konci bfcioa
místo 6 protioce Příznivci kteří
divadlo osklio žactva navltěvují
udílajl det řt kdyl tí btído u

btánicl tulit ji! od této

dobyt aby jim { li představeni 00

pritkla

druhý den z baBky jako Schhtzo
vo — Zkuste to jednou a nebu-

dete chtít jiné Pouze u nás k

dostání vlirowo's Parku Přijďte

přesvědčíme vás Váš 29x1!

Jos K Sinkule 20 a (J ulice

— Vzdělávací Klub Komenský

odbývá schůzi ve čtvrtek dne aa

ŮQora Peurý program připraven
Hlavním číslem bude debata

"Jsou li milioaáti této zemi pro

spÉŠniř" Nezapomeňte ic dostavila

strlirlte přiemný veíer V Národ

cl tlni na 2t a U ul Začátek v

H hodin večer

Země pejíiitlí radosti j tam

kde nenosí mimy o ti lé bolesti

a kd poultvl te St koht Oel k

V)lá?en rcvmtíitmu co! činí

tmi a k tlil itdotti

PHVNl TftlDV

řeznický:: obchod

FliANK KUNCIi
0 nlMorco ul

Vidy jn írtitví iboll 1'ocii
vl obsluha a dol il váha -- Uit"
oáliké výrobky specialita 13

%f"loII molao Ul objadntil
laltlonsnu iavoUjti tel }}0 i

Kt4inýubtai 'Miiir Ja ltuibiMi
I jUll atiwt lUd upílantiH f KťítMl
I" U44ttt ia 49 paaift k riul
IVantl" 1

jnchor pain {Txpeller

ťitij Udosti tují a řjdivivi
V í V" j' j i ty 4'jtiS o nu

i(lí'j'a tili

5 o
'ilťi C

ui itutmo

VUihitl } Uruíi Jj

F Ad Richter & Co

T Sir NYdl


