
OMA3HLA
Zvláštní nabídka pro objednávky poštou

S450S700 úplná
výbava za

Nenechte détl trpčtl

naatuzwiím kaňlem průjmem nebo

ujímáním kdy!

Dra Richtra

Ancbor Palu Expeller

po důkladném natřimí útrapy jejich
uJionĎÍ Každá mutkt která joduou
tento lík potřubovula mi joj vždy
po ruce Výtučtiý proti odřeninám

vymknuti a jiným unduLfirn jimi!
děti Jímiu obrožony Nebuďte nikdy

loz Bono Nuío ochranná známka

i objednávkou a my vám pollum
rosictc jeacn aoiar tuto p vj)iwttiuJakoukoli (iru ku orohládnutl 1'ipukujl ll vá vto UopUť-- l
mi rřiiilinu Juďmďll ubytnk 13 W iniviiinA ______

Nabídka jií nimá sobi rovni
KnIAj Vm r ttoo vy tmv ilnhllv JukuiU NI uůt)i

Clil mu: "u hlitvy nu piy um nimy m titiiii
iHvna NithiKlrnii Vfťitvou viuui r r v ctnio uo puuuycn

vin vruťlu JI u u'li wj OiiJaduvjM JI iieukyiikojl-- u

nirmy

— V úterý příštího týdne spou-

tání budou poutem manželským
p Fr Adam u pí Dorou Ilynko-vo- u

v zdejším kostele sv Václava

Gratulujeme 1

— Česká Svob Škola připravuje--

uspořádání Besídky na neděli
vánoční dne 2'i prosince 190G

Výroční tato zábava české drobo-tin- y

připravována jest letošního

roku s obzvláštní pílí a bude jistě
milým dostaveníčkem českých ro-

dičů a přátel naší školy vůbec
— V neděli dne 25 listopadu

uspořádá Lože laji JIus č 5 K P

spolkovou zábavu k níž přichy-
stán je zajímavý program sestá-

vající z hudby zpěvu sola na čelo
ola na citeru a divadla Sehrána
bude aktovka "Tliat Kaseal Pat"
v níž účinkovati budou pp J J
Svoboda Leo Soukup U W Uar-to- S

a slečny Požena JabJcčníkova

kotva joot na kaidu láhvi

pravého Íčku
VSlchni lókárnld loj

prodávají po i!5 a OOo

F Ad Richter & Co(
215 Tearl Btr New York

'

'

Toto vil obdrlitu
'nli)Vlnf'iiy oblí k f krát knlliiilini prO chlupe V cen 11 W

'r i íkujoli Uovlců v (stmí
►"Annou iiioiimrou nnbo rxírkuluvou koMiku v ctioO l0
Trvanlivý pár p 1i1C1nl1 v vrub jW

VtUutiU iiiiidiit vrmit
'l'řviiliv ur punfault v ťíiní
Urinnf níbríolk v l!ní ¥

0iJobii uvltt Jidnoiiucb kpnnl áálek v cen 94

Úhrnná in I7U0

PoSlcme však celou tuto výbavu za $450
# I I jit vliotovím c píknili liovloil itkitámirár
IlIlIPlf nJiiovJlm mflliu dvouiuUov mihu lké tř tnu
W M I W 1% Norfolk obloky ty Jnou pro hochy od lo U
rokli líoíl ku iiiini-orh-

y ukkrfink a látky tbotovny
Jmou mitntab látok a illa nojnuvijll mody

inou hoUivciuy dobrá lrvnil4 kfi a ia
OlFllVlCll Kopytu (lletvru iioby l'H olJiduáve
wiiwwiwv „„„youjeňt ujttl vmkot Umí

I OMAHA

Na oslavu ÍOUtého trváni

tknou ti každého hostinského je-ho- ž

hostinec bude otevřen — ni

policejní náčelník ani

policejní komise nedali hulíns-

kým nařízení aby měli v nelěli
zavřeno zachovali sc tito ]o jrf ání
Civic Federation

u1 - " j vím

Osobní zprávy

Velkolepý plesv fIr
USPOftXDX

Lože Věrnost č 62 F U A ii

i)i!niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiinii'i:

§ South Omaha
NA PRODEJ set klarinetu A

Jí O a E Přihlaste se u Johcí-n- y

Křížkové 2501 AI St South

Omaha 14k3

— Minulý týden vpluli šťastně

do přístavu manželského p Josef

Křenek se mIc Marií Blahovou

Nevemanželům přejeme všeho do-br- al

— Tři výkladní skříně prodá la-

tino J V Vacek 24 mezi N a O

id 16kl

— Bezplatné zubolékařství v

Oeigbton Dental Collegc 210 jíž
18 uL Omaha 12m2

— J J Malý veřejný notář
obstarává spolehlivé pojištění pro-t- i

obrn 24 a Q ul 39

— Minulý týden obdařena byla
rodina p Johna Myslivce na 19

a O ul čipernou dceruškou a do

rodiny p JoHefa Uzla přibyl niatný
klučina Řťastným rodičům gra-

tulujeme J

HOME FUENITUEE CO
503-507-5- S 24 St — Prodává-

me veSkerý nábytek o 20 procent

levněji než v Omaze a to za hotové

nebo na výhodné splátky Pře-

svědčte ntl tf
— Dovolujeme ú upozornit vše-

chny naSe příznivce že přesaho-
vali jsme úřadovnu našeho dře vař-kéh- o

a uhelného obchodu na

východní stranu 24 ulice mezi

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

sloužit jelikož budeme míti vždy
část našeho zboží zde na skladě

Navštivte nás 8 úctou
Crosby-Kopietz-Case- y Co

tř Tel 614

f
t

i J

na Amirlcké potvícinf dni 29 listopadu 1906

v klnl p J F VraňUa na 20 a B ul v Bo Ouiasie '

Párek nojlepíích tanečníka obdrží velkého krocana Výborná'
uniová hudba Frankova bude účinkovat!

ZaSátik vi 2i30 odp Vttupnii Osoba 26o

n nojna navfcieve ave ťof&dajlcl výbor xJjm
Sk

ř

?

ILLINOIS CENTRAL

výlíftuí ceny
Vlotct lístky budou prodávány 1111- -

noia Cvotrul do ixifHt a zu ceny Juk

TUEISTICKB CENY

Líitky ca prodej potlnujo 1 Uutopa- -
')
i i

i dom 1906 A kaidý den b6hem zimy na
dlouhou dobu-platn- do Ilot Bprlnp

Pravil čcskii "Tžiiika"
vyrábí jedině

český doutníkář

FR LAITNER
i 122 Sov 20 ul South Omaha

'

Mnnufiíctiircr oř '

The only Old Countrý Virglnia amoke

DB JAN W mWl
Unkf lékař

nad Grand Union Tea Storc '

2h ti N Btreot

v South Omaha Neb
Úřudul hodiny: Od 9 do 12 hod dop

Od 2 do 5 bod odp
Od 7 do 8 hod vočer

Telefon v úřadovně a v obydlí 214 '

Arit Vickiburgu Miss Oulfport Mlao

i Mamie Dudova
— Manželům Fr Uendlovým

'jydlíeírn v Č 1233 již 14 ul naro-li- l
se synáček Gratulujeme 1

— Nezapomeňte 'že dne 28 li-

stopadu ve středu uspořádá Těl

íed Sokol "JJál z nouze" který
ilibuje býti jednou z nejzajíma-včjšíc- h

zábav vůbec Nikdo ji-d- tč

nechybí kdo zábavy této se

súčflstní Vstupné 2ío a na všem

)statním rovněž je sleva obvyklá
— V nastávajícím chladném po-'a- sí

učiníte dobře když zajdete
Jo obchodu zbožím střižním kte-

rýž vlastní chvalné pověsti poží-

vající p Wra Vašák č 1252 již
13 ul Jeho obchod jest úplně zá-ob-

veškerým novým módním
božím zimním které jest prodá-
váno za ceny mírnější nežli kdeko-

li v celém městě Mimo celé záso-

by krásných látek na ženské šaty
rná na skladě velký výběr muž-íkéh- o

ženského a dětského prádla
tpodního i vrchního ženské zimní

íaty noční košile vlna na různé

pletení rukavice kožené i vlněné
malé i velké vlněné sweatersy vl-

něné mužské ženské a dětské pun-

čochy přezňvky (ovcrshoes) teplé
domácí slippersy úplný výběr
dřevícň mužské a chlapecké zim-

ní čepice mužské krátké zimní ka-

báty ovčí kůží podšité (duck
coata Úplný výběr módních

ženských zimních klobouků se

ívláštČ odporučuje Nežli zajdete
do města prohlédněte sobě zásoby
u Vašáků s cenami budete spoko-

jeni
— Guvernér Mickcy oznámil v

pátek odpoledne rozhodnutí své
ve při Civíc Federation s omaž-sko- u

požární a poljcejní komisí
Komisaři podrží své úřady a Civic
Federation zanechá boje o jich
sesazení pokud prováděn bude
nedělní zákon Slocurabův za pro-

vádění zákona toho zodpovědným
jest policejní náčelník komise

jejíž předsedou jest mayor mocí
svého úřadu jest zodpovědnou
za jednání policejního náčelníka

ušák nejvyšší soud musí rozhod-nout- i

zdali mayor aneb policejní
komisaři jsou konečně zodpovědní
za provádění zákona v Omaze

Schůze jež svolána byla na dru-

hou hodinu odpolední min pátek
do Miliard hotelu súčastnili se
komisaři Dr (Jcortfo h Miller J
W Thomas a W J Uroatch

(Spratlen jent v New Yorku) za
Civic Federation T J Mahoney
I W Carpentcr Dr A H Somer
a S Hayward a mezi posluchači
ualéHli se ilixtriktui soudce Lee
1'stelle městský lalobee Daniel

mayor Dahlmau n několik veleb-flíčk- ů

Guvernér M lekej přečetl
Slocunďův rákon pokud so týče
volťbideh dni a nedělí a podotkl
ie doiUi hl h v Volební dny by-

ty hostince v Omaio JfHvřeny Dá
le uvedl le policejní komise můle
kojitroluvati hontince a iee buď
mlvuláním Hitrb Oílepřenhn Heensi

riúitivům iikoriii a le policejní
luU-iliiSl-

by míl přiUÍ nedali ia- -

i

— V pondělí tohoto týdnv? oyli
jsme veljce potěšeni návštěvou p
Augusta Molzera známého virtu-

osa na housle který v nedřlí kon-

certoval v naší Sokolovně V lio-vor- u

h ním dověděli jsme se mnoho

zajímavého o nynějjSích hudebntích

poměrech v Čechich Pan Molner

odebral se do Prahy asi před čtýř-m- í

roky na vlastní píst ják se

říká Měl něco vlastních úspior
jež by mu byly stačily así na dvou-let- ý

pobyt v Praze kdež navště-
voval proslulou hudební konserva-
toř na níž působí vynikající hu-

dební paedagog proř Otakar Šev-

čík Na domluvu svého učitele

prodloužil svůj pobyt v PraWí je

si vyučováním anglníiny
na Životní potřeby Později vy-

učoval í hře na housle Těšil se
neobyčejné přízni učitele

který nejednu svojí volnou c'hví!i

věnoval prospěchu svého nadlané-h- o

žáka Pan Mob-e- r sdělil ná-

mi dále Že prof Ševčík je nyní
poněkud churav a z té příčiny žo

odebral se do jistých přímořských
lázní v Německu
— Ku koncertu p MoLzerovu za-

vítali slo mČKta našeho mezi jinými
p V F Hofmann s mcijiželkou s

Ilavelock Neb a p F J Fitle z

Lincoln Neb Pan Hofman jo

bývalým Omažanem a "má zde veli-

ké množství známých ji přátel Je

nadšenýpi přítelem lm debního ní

a proto nelitoval cesty a za-

vítal ku koncertu p Molzerovu v

neděli v Sokolovně odl rývanému
Mezi jinými navštívili manželé
Hofmanovi dávné své zn ámé man-

žele V Burešovj na již 17 ul a

Center a manželé Jakub Votavo-v- y

bydlící na již 15 ulici V

Omaze líbilo m jim jak lailcží
— Po celý minulý ttfden dlela v

mčsté našem návštěvou sl Kmma

Fujanova z Californíei v rtliné p
J Pešky na jil 13 i ilicl Slečna

Fujanova je dobrou přítelkyni al

Olgy Peškovy v jej 1 společnosti
šálila v ()nmt mm 2ntvl příjem-nýe- h

chvil

Hamraoud La Now Orleans La Ha-

vana Cuba Colouu Panauia a do mno-

hých Jiných mlRt v Mlnoinslppl Loulul-aaó- )

rioridí Kubfi Porto Eleu Texasu

Moxlku Arizoaó Coloradu a Kalifornii

Pllte si o cony a brožurky nebo kníž-

ky o každém i tóclito míst jež obdržíte
zdarma
Albert Lea Minn Onluva SOlctého vý-

ročí dánitko-norvitk- buptktíuká cír-

kve 11 až 1S linlopndu

Výletní ceny pro hlodatole domovů do

jiHtých nilít v lowfi MlnncMotó Wiscon- -

i i PíRosie Kretschmer
ranlio3ička
a vyrabiuilfca proululá

8 druhy

a f

IMt koitlžer revniatíim fentvá nebo
řastaralé rrtny oční neduhy wrtfžky
hw j atd Tylo maitl vyldeily ita trpí-cíc- h

a pro ivol ipothlivou lóílvott ne-

utají lobá rovných Navillvte JI oaobné
nebo doplSte udajlee popli tvá choroby

KralilČka!5 uncí) 5o
Na vvnekpoltou

AorMujlei
Mra ItoNle Krftacbwrr

18na m 8o lth Ht Omaha Neb

MODERNÍ FARMA

u Exeter Filmore Co Neb

o 327 akrech z nichž 200 vzdělá-

no ostatní luka a pastviny s Ž-

ivým potahem a stromovím Pů-

da veskrze bohatá černíce Stav-

by pohodlné i vkusné jak jen zá-

možný farmer si přáti může a mají

ceny nejméně třetinu obnosu zač

majetek celý jest nabízen Ku

př 'dům o C velkých světnicích

umítalo koňské pro 19 koní dobyt-

čí pro 100 kusů nad nimi senníky

prú CO tun slýpka korníky Vě-

trník s nádržkou na 100 sudů s

podzemním potrubím do maštalí

prasečníky a vozová váha jakož i

kůlny a jiné potřebné stavby
Ovocný sad o DfiO stromech cy-

přišové aleje kolem domu a centy

Majetník se přesídlil do jiného
fctUu a nechee tak pěkné uspořá-

daný majetek nechat ničit rentý-íň- m

a proto vezme pouhých CO

dollarů za akr
20 akrů u samé Omahy n do-

melu o 6 svetniríeh maštale a

potřebné stavby ovocné

fctromy a keře Na majetku se p

atiije iclinúřktvi a přináší 10 doll

x akru rentu Cena pouhých

fi20000
Velký počet wČsUkýeh majetků

jel máme v prodaji oelmtué mleli

lue neb ukáleni tu poládánt
TvUton UouglM ITWi

Btrka & Co

Sil N Y Uh iildg( Omaha

sinu Boverol a Jiznl Dakotů Alborta
Mftnitoba a 8nkntehowanu nu prodej
každé úterý až du jironiuVe 190(1 včutní

Vyletni ceny pro hledatelo domova na

Jih Jihovýchod a Jihozápad na prodej

prvá a tfett útorý každého moRÍue až

do proMÍnce víctnft

Jedna ciata druhá třida cen pro osad-

níky na eápad a jihozápad do jintýeu
mít v ulátPiU Xi'brttka ColoradoV'yO'

ming Khmuh Miiuwurl Arkannao Loui-lan-

Oklahoum Indiím a

Xovřio Miuikii na prodej prvé a třetí

úterý od )ÍHti(nu ní do bíeiena vfntinV

Vlckaburg Min lirdkac lowkýeh
pomníku v Národním voJnimkAm par-

ku ]4 až 13 lUto)Mltt l'iít i o ba-platn- é

Ulutrovane ubřřulky obnhujlťl

program cooy a iluíbu iui vlIiili
Chaltanooga ?un lWikai lowkýeh
pomiilkO v Náruilnim vojcnk6m parku
19 a £0 lil'bi
ghilob Bejlit Indikace lowkýih

11 liattettu
O Kdrubiiutl pokud týče dát pro-d-

J

cen attt (HiUJju ItťříUukoli

lltkttviko JrdnaliU lltluuia (Votral

h j řitcua
Pivlva l'iHřr A grál

Pwbuipi Jawa

Foral & Kunel
Jediná ceaki

komlssioiftrskft flnea FOmaza

V Clale im lUmtii ul

vbbuduj i

drůbil vrjil ua!w UUty HUml
a ví líni- - v iotiii fa

rRONAJMLT SE

U Vl Jlatt hrjvjilt trhy a prait M
tbuži inália utr Iviu imííw t iw

10 akrů UUko Sout' i Oinahy a 4"

1k M luli kal -
c

I

V
akrů rofnči bliiko Omahy in

vjhodných ]odiidu' k Itlilšl adtf

11 vám iX CHILD3 rřtdpUnt ! na "Knihovnu

axnírických Autorů" t4sk a l'il4 Huw Nn sxTvl 15kt #Omhi

c í


