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I mTRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 9 dubna

i! ZE SOUTH OMAHY II

m: ZDIMrJejliberálnčjší nabídka kdykoliv učinčná

Pár mužských kalhot ceny $350 rozdányPŘIJME SE klerk (prodavač)Následkem zvýšení ceo pšenice
v Micneapolis a St Louisů uper pro oděvní obchod v č acn N

Tyto $:r0 muž Otéto každé wlovo této nabídkyml se i pšeničný trh chicagský St South Omaha— The Popular skd kalhoty dámo
kterýi z počátku jevil zoačnou Clotbiog House 36tí'1

: J chabost Též 1 trh kukuřičoý by — V pondělí kolem poledne
pevný
Ceny byly následující:

činíme iA4 naKlm tákaxníkŮm kteří

objednávají pouze JKN jwatou nejlibc-ráfnčjl- íí

a výjimečnou láci v oblecích Juká
kdy byla učiněna v trhu ublekóvéin

celou výrobu vluřných látek ho-

tovených apolcčnoatí Winaton Woolen Co
v New Knjfland ítádný jiný obchod ve

Hp Htátech vyjmu naleho obchodu nemfi- -

vám

ZDARMA
Čtřle tuto ohlášku

ksŽdé slovo

přejet byl pouliční károu Leooard
L Egele zřízenec U P dráhy a

zraněn tak těžce že mu musela

býti v omažské nemocoici sv Jo

Jarka nová t a 77—80 čís

3 73-- 80

Pšenice červ nová č a 843
86# Č3 nová 84-- 86 látky Ilotovímo tvto obleky v nal New-- r

Yoraké tovární v nejnovřjíích módách
trovna jako hofejHÍ obrázek ukarli ie ObleTvrdá pšenice nová č a 78—

sefa odejmuta jedna ruka Egele
šel 1 kbelíkem pro vodu a právě
když přecházel trať pouliční drá

hy zaujala pozornost jeho rvačka

psů do té míry Že nespozoroval

81 č 1 73-- 78 ky tyto mají rozhodní cenu $lf—a jaou
ttovaXovány za nejle i6í hodnotu na zemi

Korná bílá t a 47- - 47 č
Náalcdkem dohodnutí a továrnou Ie potí

a II 47-- 47í-

Oves č a bílý 33~3jtf3 bílý
ani rychle přijíždějící pouliční
káru ani neslyšel výstražného zna-

mení zvoncem Jest dobrá naděje
na jeho uzdravení

Abychom iřl31 Jí— t a mích jiW
Žito skleslo téi v ceně a trh byl

ti a 4c 'HAílní iiiaŽNkáiihlf!

Ví noM 05" dáme ZIMU"i mdlý CU a 61 MA a kaWíin oblekem pár— Klobouky pro dámy a dívky

Žijeme celou jejich výrobu za rok JVOft

mnZcnie prodatl o1kUníkfini tiaKim kteří
objednávají toRtoull M kfX

yl: a k íomii pár 860 kalhot zdarma

ÍSj rlnk lijeme vAe rřlípcndicte k oznámce
této $100-di-lte Jaké barvy oblek ebeřto
mltl-udej- te vclkoat- -a my zatleme oblek
jhj ciireau Můícte jej na aebo zkuaitl—

proxkoumatl Jej (ozorué~vy Jte aoud-cc- m

Pakli váa uapokoií doplaťte etprea-iiím-
u

Jednateli zbytek a KnccheJte ai

oblek 1'akll ae vám nebude líbit zatlete
jej zpčt na nale ciienae — my zatleme
znčt vál dolar— nemůžete ztratit centu

pčknýcli niužnWích kalhotJečmen přidražil 1 druhy
ceny IJ50 Kalhoty tytokt sladováni plinášely 43—50 koupíte nejlevněji u J V Vacka

na 34 ul mezi N a O
ke krmení 38— 39ci

thotovctiy jaou t jemných
fccvlotfi kuímíru woratrriu

krejčovsky zhotovené
n kni formované Nebudou
váa atáti jediný cent Jmou

— Vzdělávací Klub KomenskýJetelové semeno nabízeno ca

odbývá svou seboti ve Čtvrtek dne13 35
ZDAKMA Víc co Žádáme jcat abyate al objednaliia dubnao 8 hodině O významuLněné semeno ze severozápadu

Č 1 nabízeno za £113%
Trh na dobytek hovězí byl pevli

jeden z nafilch "zvláštních Jarních obleků iw 1995"
kteříž mají cenu $1400- - Kalhoty jeí přidáme mají
cenu $350 Zkrátka poskytneme vám tatatva v ccjiČ
$1750 za $995

Omaha Neb
a životě Jana Amose Komenského

promluví redaktor "Pokroku Zá-

padu'' p Otakar Charvát 1 Omaby ' jný a ceny ai o 10c vyšší Podobni
Mimo přednášku připraven jest 1i trh na dobytek vepřový byl pev

ný pfí cenách o jc vyšších jiný program Každý jest uctivě
zván j

1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 m n i mm— Uobré střevíce a alippersy
Průměrné ceny byly následující: Veíejné tííkůvzdáníl íkoupíte nejlevnřjí u J V Vacka

na 24 ul mezi N a O
— Každý jest srdečně zván k

Plkuf U ncjlapll roli HCK1840

Uaban! U k proitMnlm li 0O©42

Voli U krmml Istt©178

Krtrr m--

— Paní Terezie Kavanová vy

velikonoční slavnosti již pořádá
žactvo České nedělní Školy v sobo-

tu večer dne 14 března v Be

klcnice jablkových povidel za 5c
a mnohé jiné ceny které každého

překvapí když je porovná za jaké
Horáček na Q ul prodává a co

platíte v mnohých jiných obcho-

dech k své vlaitnl Ikodě ix

— Po So Omaze koluje zají
mává historka: Když po volbách

Tímto vzdávám ardeíné díky

Klku llankera Union ot the
zvedla si povolení k stavbě obydlí
na 18 aQuljež bude státi f 1000

S 7ft©8W

tlémské kapli na rohu az a Q World a jeho úřadníkům za I7beM
e4'M ulicí So Omaha Každý jest t aprávné a rychlé vyplacení

Jalové

ritu
Prutu ti£kánJlpli
PrwuU Ubká vybraná
FrMtta krabi
Otc (ilkoa l k vybrán a

r#bHu

srdečně zván kdo příjemně večer t jiatného certifikátu zeanulé mé %I5(a64&
♦ 4HXW4

H76®U
strávtti cbceS přijďl t matky I
— Krajan J J Malý zastupuje

Anny Vávrovétři spolehlivé pojišťující spolecOmaha 9 dubna
nosti Nechte se pojistit! proti í a odporuCuji krajanům avtn co ITrh pšeničný byl v prvé bodiní ohni než bude pozdě Náhoda

nejvřeleji spolek tento jako řád- - Zchabý později ale se upevnil ce nečeká
'

42tí
na pšenice o málo vstoupla Trh

kukuřičný byl opfct z počátku — Pondělní večerní zasedání
městské rady těšilo se velké ná

ubírali se občané domů zcela po-

rozené po zažitých silných doj-

mech nadšení svému výkřikem Či

jinak ulevovalí Podobně učinil
i jistý známý mírumilovný občan

který neřekl o nic více a o nic

méně než: "Hurah íor Iloctor"

Jiný jemuž bezpochyby svoboda

smýšlení je trnem v oku Či španěl-

skou vesnicí po příkladu hulvátů
udeřil nic nečekájícího klidoébo

občana do tváře Stalo seto v So

Omaze léta Páně 1906 liýti to

před sto lety nu to už bychom
ae nedivili

Horno Furnlturo Co
503-507-- 509 S atb Sí — Pro

pevným později ale ochabl

ný a apolehllvý v každém ohledu

V dctS

FKANTTUTBCIÍ

o Oniilu Nt) dubna 1909

vštěvě zvědavce kteříž chtěli býtiPrůmíraéceny byly následující:
PleaisB č a tvrdá nová 7a

lltlIHIIHIIIIIIIIIlllli
svědky jednání odstupujících rad
nich a nastolení nových městských
úřadníko Stará městská rada

zahájila schůzi zamítla několik á4aslBBW t9

—73 ěl 3 tvrdá 69—7i# t
tvrdá 60—68 čís a jirka 7- a-

Koma čís 3 Žlutá 41 Číslo 3

bílá 43—43 č 3 mích 41

požadavků o náhradu za utrpěná
Odvolání !

— V nemocnici south omažské

podlehl v sobotu ráno T E Pe-terso- n

traočním jež utrpČI přrd
třemi týdny při osudné srážce po-

uličních kar Nešťastníku byla

prsa hrozně rozmačkána plíce

protknuty a mimo to zraněn byl

na blavé Petersoo byl 28 roka
stár a byl ženat — Ostatním zra

nCným vede se již lépe a jest na-

děje Že se všichni v brzku uzdraví

— čerstvou grocerii chutné

pečivo ovoce vSeho druhu hojný

výběr cukrovinek psací a Ikolní

potřeby za nejlevnějií tržní ceny
dostanete vždy u J J Malýho

34 a Q ul 43tí
— Velký výprodej každou stře

du v obchodě J V Vacka oa 34
ul mezi N a O

— Nezapomeňte že již dne ii
dubna řád Hvězda Siobody Č

45 ZČBJ pořádá v Národní Síni
"Bál z nouze" Zábavní výbor
se činí aby návštěvníkům připra-
vil zábavu v každém ohledu roz

košnou a douíá Že sífi naplněna
bude přáteli a příznivci oblíbeného
řádu tohoto

— Dovolujeme si upozornit vše-

chny naše příznivce že přestěho-
vali jsme úřadovnu našeho dřevař-

ského a uhelného obchodu na

východní stranu 34 ulice mezi

Oves č 3 mích 30 č 3 bílý

zranění a vyřídila jiné nepatrnější
záležitostí Městský inžioýr po
dal odhad na srovnání O ul od
ao k aa Vydání bude obnášeti
114450 Podána ordinance oa

dáváme veškerý dábytek o 20 pro30 č 4 bílý 30

Trh na dobytek hovězí byl po cent levněji než v Omaze a to za

hotové nebo na výhodné relátky
Přesvědčte sel típrodloužení N ul a ordinance

někud volný avšak ceny hovězího

dobytka dobré jakosti byly as o

ioc vyšší než v sobotu Trh na

dobytek vepřový vyznamenával se

kterouž se povoluje Gearymu po
ožiti roury v ulicích města za

Já níŽepsaný odvolávám

tímto všecka urážlivá slova

která jsem 31 března t r

proti paní Húženě Marečkové

pronesl

J F Macháček

příčinou rozvádění minerální vo-

dy čtena podruhé Resigoace
Dra J W Koutského jako mědt

hlavně tím že lehká 1 těžká pra-

sata prodávala se za stejnou cenu

Ceny byly následující:
Volt píkn! Unellepll S'&S7I

Novinky z Knvenna

SI Kateřina Macková která

zde v Ravenna vyrostla a později

nějakou dobu dlela v Clay Center

Neb kde v jistém závodě vedla

knihy vstoupila v stav manžel-ak- ý

s p E Pate Matka a bratr
účastnili se svatby Ženich zde
není znám ale jak dovídáme se

byl studujícím státní university a

Erár (0®4M

skébo lékaře byla přijata Na

návrh radního Franka Dvořáka
nařízeno požárnímu á vodárenské-
mu výboru aby společně a požár
ní a policejní komisí navázal jedi KODTSKYDB JAN lnání a majiteli nakládáren a do

bytčích ohrad o poskytnutí peněz' i
í na zakoupení nové stříkačky N a O ul do naší vlastní budovy

JtWvlM- - ~ I80e4 40

Vol! U krmani SÍ8&4I0

Pnuta stjlopli Ía-2T-

PrwtU proatrtdnf S22C2B
PrwiU hrabá Utká
Otc atjlepl! 8 6Nadau

JebtUla esmaeM

Brambory (O-- bolí

Ve)ce ir6artT„ 14 tucet

Mátlo mitlárta i- -tl 1b

Háalo řra Mjlapii lí-I- We "
"

Xitlo tum Iptt4 U dobři líc

SUpteo Uo
'

Kachny lle
'KoboaU S4

SrooaA) § 16

Všem městským úřadníkům a pří-ručí-m

povoleno služné až do 3

český lékař

nad Grand Union Tea Storc
21th St N Htreeti

V SOUTH OMAHA NEb
Ofadní hoillnvi Od 0 do 12 hod úop

Od 2 clo 5 bol odp
Od 7 do 0 bod vofrr

Telefon v úřadovně a v obydlí 14a

dubna Pak k návrhu radního
W P Adkinse přikročeno ku
sčítání blaso odevzdaných při po-

slední volbě a když toto skonče

a budeme moci každému lépe po-

sloužit jelikož budeme mít i vždj
Část našeho zboží zde na skladě
Nav"tivte nás S úctou

Crosby-Kopietz~Ca- sey Co

tí Tel 614

— Krajan J J Malý vyboto
vuje veškeré notářské práce správ-
ně a levně 43tí

— S nastávajícím jarem mnoho
našich krajana zabývá se pěsto
váním drůbeže a proto není niko

4 #

jest usazen nyní na farmě míli od

Clay Center Novomanželé nechť

přijtrou od nás všech oejupřimnčj-Š- l

blahopřáoí

Ant Mrkvička a Jos Mrkvička

kteří jeli na západ do Seattle na

výlet pravili že přímořská města

jsou lidem přeplněna a panuje
tam nouze o práci Tisíce lidu

zahálí ale jakmile se zshájf plav-

ba do alašských přístavů bude

ihned práce dost a lid rozjede a

rozdělí ie mezi druhá přístavní
měta v Alalce Zpravodaj

no odevzdány volební certifikáty
nově zvoleným úředníkům Na to

odstupující roayor Frank Koutský
odplisáhl nového mayora Tom
Hoctora tento pak ostatní měst

Ostré bolesti v prsou
nis!odk to iinstužoní copfojjou t
rriliH(ii4 íinAt nulio nahromadění

ťrnvtí česká "rlržlnka"
vyrábí jedině

český doutníkář

FR LAITNER
Ul Ker 20 al Huutli Omaha

Manufatturer of

The only Old Country Virgioia
šmoka

L krve ou2iimou I
U ctf-u- l OítiIn Jch mÍHt mu oa Škodu když se upamatuje

že Horáček na Q ulici má ivláltní
míchané krmení pro malá kuřátka

ské úředníky načež se stará měst-

ská rada odročila na oeurčito a

mayor Iloctor zahájil schůzí a no-

vou městiko'1 radou Po té před
oeil měttské radě prvé své posel-
ství jel bylo přijato shromáždě-

ným davem s hiuČoými projevy

v 10 li) pytiikicn aa 35c pytlík
co! jest ladněji! ntl jiná obyíej

ura mcnira

AnchorPain Expeller

lr Oul-idoi- i í 134 lilvlngton
ul Nr York (fv „ShWal Jut-t-a

In lr KnliU Aru hor !'aiu Eillr
t Břoiuittiltiým 1 l?m t h4ch

i a wtJi
ně užívaná krmení pro malou drů-

bež Mouku Patent prodává n
liio pttl cukru ai H sa Ji 00

souhlasu V poselství tvém ta
vatuje se mayor že správa jeho
vyioamenávati ie bud oejvětll

'KvAtlnvia kuta Swít buap mýdlo sa ajcetrooitl Jiou li sliby jeho mí Jmm ké ttfuttj kutilu bk 4U
UMÍ' I I I'! IW — -- " n vněny upřímoi ukále budoucnost
km t Kihrai ftltlU) VW)M) fMitM

Jablkové Míiilky ta 5c tb velké

kalif ivaitky 6 libtr (a 15c 3

Nai (Mhrnbt tnltnli
Ictva )t ua 4Í4 Ukvi a li ala pravdou ie má mayor

snoiBours noiisiBoi na ziroi

is skutečnou ceno

WooÉoiiiWorld
iirvtA MvAti

ČKSKÍt TÁIIOHV V OMAZE
A SOUTH OMAZE

IMuJtutif a"it--a ttiiwi i4kfe
i-- i (h i b4 CatM iia0tiáv úmyslu slídili opět dUJ ooulič peticeutové pakltčky Cfaew Cun

1 50 9 í'ntt vjlMéJM ittiilAlla 5c atadké oranže ta 15c tuctt
velké pravé koptové okurky po

1H tutiUl4uk t
oiho komisaře a jtaé sintkury pro
sté stvůry— pp Me k Mc - pak
páni poplatnici spláčou nad vý

F Ai Richter & Co

mtWl bit NYrt
yt %w~ s aat UMU
I 0 htMUt HUwi4 m kUUic sUdká korá 5c kratkečttoé
jia wwiiit ai 40 uu tv Mw

dělkem kali( maliny ia toč it detiková


