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sbormistra Lo se díle dělo to— Každý čtvrtek grocerní výPruměwó ceny byly následu po

prodej vBe za kupní cenu tak
jící

si možno domyslili a že se měli
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Trh nivíJ#yíék liovízí í při
menším' jíióvozu byl mllý a pouze

program blavnost ta pořádána Přesvědčte sel tí
byla v budově vy65í školy a účast _ Ve 8třcdu odpoledne utřpél01I0 se í četné obecenstvo Mez váiné mDÍD( a t „měst- -

absolventy nalézá tentokrátese
jako VOřk Qlynn & Smith

hojni českých dítek z nichž za - TrÁli r„ v lim

žádoucí kusy tesily hú pevným co

Lístky na prodej každý úterek podobu letních měsícO za jedno
jízdné více Jaoo za okružoí crstu platné na 21 den ode dna

prodeje
Oaobně provázený výlet pořádán bude z Omahy 1 3 května

do Sentincl Dutte Uillings Co Sev Dakota Vlaky vyjedou
x Omahy v 8 hodin ráno a v 8sjo hodin večer

O ceny' a bližší podrobnosti ptejte se v č 140a Iaroam
ul nebo pište tí
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' ' 1 kJkciuaii & iruLiai bbíuiv: a lj i i v i vranttn mil ml: '_ : 'ipruuce iiusiodbJalovice 280—475
Voli ku krmóhí 275-4- 35

ÍVusata nejlCDŠÍ 025— 030
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wwwv V""'" "í" dopraven do svého obydlí kdež
Mane Kotrč Mane Kramohscb 114-- - jn(iu-i- „
Josef Máchal lohn PivoBka i_i
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Prasata fíprostřední 020—0271
Ovce cejlcpší 575—015
Prasata U-žk-á i2G15— 022
JehÚata 025-6-50

Brambory domácí 00—00c bu

Charles Šimon James Šťastný l
'
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Vejce zar 8erstv6 14Vic tucet
školy Jamea Milota z Lincoln f ' Í J
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školy: John Lisý- -V pátek večer leden lílcbt0' Přl etm Ita!CjlB°Máftlo 55 músláren 21—21MC lb

POMNÍKY
žulové a mramorové

Frank Novák
1413-1- 5 SolJth St Omaha Neb

(naprou HuWlu Hraaa)

Velký akiail krásná práce a zanien Kupti
sl pomník v (maze Co wUlHU cpUtvám více nel eeitu V

Máslo farm nejlepši 15c lb — 1 - — o- - - —

Slepica 9—9Y c nost žáků vyšší Školy jež se vy
Italů více méně zraněno Neště-

stí událo se oa trati Union PacificKohouti Gc znamenávala bohatým progra
dráhy na 29 a D ul ItalovéKachny lle mem Auditorium vyšší Školy

bylo obecenstvem přeplněno DiKrocani 14—15c

Jarní kuřata 18—PJe
plomy odevzdal graduaotam před

byli právě na kolejích a vůz pře
kotil se tak náhle že nebylo jim
lze unikoouti Zranění dopravě
ni byli do nemocnice av Joseí
v Omaze

seda školní rady Jay Laverty
načež principál vyšší školy proí DB JAN f KOOTSKY

Poplatníkům !N M Graham odevzdal štípen - Dovolujeme si upozornit všedium státní organisace denomi
načních škol al liessie Dare-o- é chny naše příznivce že přestěho-
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čc8ký lékař
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nejbllže byl nadaný mladý krajan ffehodol stranu 34 ulice mezi

Joseí Zelený jebol proměř byl
N 1 0 0 do Dlil vlastní budovy
a budeme moci každému lépe po93 31 procenta
sloužit jelikož budeme míti vldjK PKONAJMUTJ 4 pěkné felíoo v ořadovoi a v obydlí 141 1

Majetkové a osobní daně města

Omahy na rok 1906 jsou splatný
a budou propadlé doe 1 července
Pokladník jest zodpovědným za

daně tyto a sákon velí by je sko-hktov-
al

jakmile se objeví na

tixovních výkatech buďto prodá

jm neb zabavením majetku neb

obojím Nemá co dělat s odha-

dováním equaliiací nebo vypsáním
1 Jehle Stížnosti buďiel podány
odliadcám HOlťT O PINK
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41x5 pokladník

velké světnice v č stí Sev aa
část našeho zboží zde na skladě
Navštivte nás S úctou

3 A nehoř Pain pxpeller ul South Omaha Plyn městská IPravá česká Mvlržlnka
voda chodníky a blítko do práceS
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Croaby-Kopieta-Caa- ey Co
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'4(iiti kUrnM jj o! ples nově salozaoáho soolku Úplnou taíortnaci ohledni co
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