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Výhodnou nabídku ku blížícímu so posvíceníOMAHA ílní majitel moderního hostince

Fffffffffffffffif Fr Semerád na 16 a Willinm ul Omaha
Tábor Nebranka 6 4771 MVTA

odbf ri vprfldiiln4ici&ct kcMon prvou
třetí atrodu v tníglcj v om IkiUIh '
V HnkolovtiA Velicí Uonniit Un Zntika
rávodčj ffCAulola lnUř Joho UhMmrM
k'trk flliin Hrrirhovik III!) llfirnlnlon Htrl
tir6vodAI V polojl vnitrní nlrtt (Juldo Ji
lan vaokoval atrii Anuin lUrin
Tálior NcliruHHkA Mpa f W WOW

odbiv trhhro kitfd prvni a třetí lítvrtab v
řiifmlcl v Hokoluvna na J 1H ul Koruul Jan
l'0Kil('hal at inUU)kiin Olina SIibIhIh klnrk
A K Novák lim Ho lil Ht OiiihIih Nttbr
Iankr V J Junda prftvodf IJo Wolr

loU Jan Uan l 6 lljliíh 1'ytliln
ortbfvi ava m ti6 druli aít vrtři vrtek v

rnAolfí) v 8 liijiiln viiitr va aiolkov4mlNtfioat1
v SokolovpA Valící Kancléř loiU Herka
K U A Krnd HUnia IHII So IMIi ftr
Afiiiiu Turvnnk M of V Jo Novák M

oí K

Til Jed Ho kol r Oinaba

Výborná kalifornská vína oC sladké či kyselé alon od 75c do

$200 Veškeré zaručené kentucké kořalky jakož i importované
za ceny velkoobchodní
Světové plzeňské stálo na čepu a také lahvové možno objednat

Objednávku možno učiniti telefonem číslo Douglas 2498

Zboží ho dováží přímo do domu — Objednávkám z venkova
věnuje so zvláštní pozornost

Dle velkých a častých objednávek lze souditi fa obchod tčší so

velké přízni krajanů ' lfitf

přátel n znániých OPmcWící po-

zůstalí nechť přijmou nái nelíče-

nou soustrast
— V sobotu jíředmin týdno vy-

jeli si Omažští Sok(ílíci Kpoleťní
se do Plattsmouťft

aby na tamním vcřcjWm cviěcaií
sokolském ok Ji7nl i zdatnost svýich
sil Cvičení zahájeno hyb po í)

hodině večer Sokolem z Plalts-mout- h

jenž jrovedl zajímavá cvi-

čení na hrazlě Na to náslilova-l- i

Sokolové jiiž prove-
dli ladná prostná cvičení důklad-
ně nacvičená Sok Jarkou Severi-

nem z Omahy Omaha ukázala
zdatnost svoji na "bradlech u hra-

zdě kteréhož cvičení účatnila
se I South Omfihi Konečné vy-

stoupení ponechal si Sokol z

Plattsmouth klerý pod vedením

svého cvičitele p Jarky Sevwi- -

— Kdo le znamenité pobavit!
chceš nezapomeň dostaviti se dnes
do Sokolovny na "Bál z nouze "na
nimi o zábavu všeho druhu žád-

ná nouze nebude Dnes budiž he-

slem všech: "Vzhůru do Soko-

lovny!"
— Krutým zármutkem HtíŽenn

liylri min HtiVdti vážená rodina p
JoHcřa Ncjepirwkřho mnjitcl řez-

nického obchodu na rolnv 1G n

Willinm ul Neúprosná wmrt vy-

rvala ze středu její nejmlidSÍ
defi-ruSk-

ii

Mnrii ve Htáří 1 roku a 2

?riěnícň Zákeřná choroba zmařila

život nadcjnčho dévíátka ve dvou

dnech vzdor veňkerímu úsilí při-

volaného lékaře Dra Ji Swobo-d- y

JeSlř! t$) den pohřbena byla
Mařenka nu katolický hřbitov v

South Omne Hluboce znrmou-eený- m

rodiíflm projVvujrmo nelí- -

odhvi iviprtvldolni aobAsm kaftflou druiioti
atrniln v idAníoI vínr va tra miatfioxtl

Bittner & Ploužek
pozemkoví Jednatelé zprostředkovatelé půjček

pojlšfujfcí Jednatele vo Helmylcr Neb

Lačné farmy na prodej v Colfax okresu

mu lutři Bt Ntaroata V Hchnmour liilomiiil'
ltud Kllilnvr ( 17 Hf IHMi Ht lk Old
JiiJuu pokladník K W JlurtoK

Nbor IlohMdara ř 0 i(
odliívi arbftan kMldou druhou t ndřll v mfalii
v ii hix] odpow-ďi- v Nlr Hlul vy0uuXll
přoduMlka Mrl llfřttn H a WlHiam Ml

pfodMtdk li Anna Krníí IUI0 Jl?nl i olliti
iiúioňHtka Kar Hliliíur tuloii Ke n i

od Leiyh 05 akrft pastvy ostatní
vzděláno zvláště dobrý vlnitý po íupnk mi Mnrilia Ht„ úfotnlco Murlr

IHih h Miirllia Ht yokJaJnl o Antuzemek a každý akr se mftžo vzdě-hi- t

Výborná stavba nová maštal
nntiAn unii umiufrnuř Hbor iMzda Noré J)ub t Hfí 3( hi r atd Chcetedi sobě koupili vel

odt)vltv4a(hfiia kašlou f nfidAII v mAmcI va— Tábor Nebrnska 1771 M kou dobrou farmu neneebte si tu a noa tmu v Národní ami ťřtdindU Mario
l'Atrk OCetnloa Maria KnitHlthalitr poklad
nloa llarlora Ifllilxk taluniiili-- a Vllh HrW A uspořádá maškarní fivň to ujiti #80 akr

Čís 87 — 100 nkrft 2s míle zá
tol MIM 1'oplntou Avaplen v Sokolovníí v Robotu dno 2

Tábor Miln ti 022 JI N kúnora 1ÍÍ07 Zábavní výbor za

hájí v brzku přípravné práco k
píidně od Clarkson 115 akrft vzdě-lán- o

lí# akrft nlfalfy ostatní seno

a pantava vš(5 oplotčno výborná

odbívl první nndflll v rnfalnl v Nlr
Hlnl na M a Wll lam ul VytU utiU ptady
Mu r In Houkal prnditi-dk- Katy Vnlonhovaki
VMH-- íitti Hi„ riíaliTnUodka rimuraHiima
taJnrrinka PraiitiHka Mmikun liliu Ho IJ kt '

plesu tomu
— Přátele" a příznivci Tndepen okladnlcv tfrantUka l'i'"k kanul řka Maria

1'flliyl marlitlka Anna Žabka vnitlnl atrlftdent Telephonc Co překvapeni
byli nepříjemnou zprávou žo ne

AI Altttra vimkov atrlUoaa Rlim vílmr
rnajntku Maria Holi Krantllna TonrOMnk
Maria Hutiota Hpol lékař dr L Mvoliudaodvislá telefonní společnost v Lm
Tábor Holic in In t 2045 K N Aeoln oznámila patronům vým

Cis 51 — 272 akry la mílo od

Schuylcr liíO akrů vzděláno

pastviny a luka dobrá st

Mírné podmínky #05

nkr
Čís 53 — 120 nkr A zvláště do-

brých luk 5 mil západně od

Schnyler --70 akr
Čís 55 — 100 akrft s dobrou vý-

stavností 12'1 akry vzdělány 7

mil geverozápadeč od Schuylcr
$7250 akr
Oís 50 — 320 akrft dobrého u

v rovinách 200 akruVvzde-lán- o

ostatní luka vše oplotčno
2 mile od Kocrs #5700 akr
Čís 57 — 308 akru 2 míle jiho-zipadn- č

od Schuylcr dobrá stav-

ba 00 akrft vzděláno ostatní pa-

stva a seno všo čtyřmi dráty
zvláště dobré místo k pa-

stování a krmení dobytka $10-00- 0

Cis CO — 100 akrft zvláŠtČ do-

brého pozemku 8 mil severně od

Schuylcr krásná výstavnost 100

akrft vzděláno #85 nkr
Cis 02 — 120 akrft 9 mil seve-

rozápadně od Schuylcr a 3Vá míl

od Kichland výborná stavba všo

oplotčno 20 akrft pastvin 22 akry
luk ostatní vzděláno — jenom
#75 akr
Čís 72 — 80 nkrň V míle

ód Rofícrs a 9 mil

zvýfiení cen Zpráva z Lincoln do

ňlá udává že následkem toho vy
povídány jsou hromadní neodvin

U telefony a že místo nich zavá

na provedl pukna HKiijiinovhv cvi-Čer- d

na bradlech a koni na íííř fe
nad jiné potěrSujícím úkazem vp

Sokol v Plattsmouth zjásluhou svs-h- o

cvičitele činí znanrenité pokro-

ky a v příštích župných závodrch
ve všeobecném zápolit vynikne za-

jisté znntelně
— Krajanka pí F Hílková' by-

dlící na již 18 ul o jejímž pora-

nění zaviněném poulwní károu

zprávu před časem jsme přinesli
pozdravila ho již tak dalece ?

může již Hfí procházeti Přejeme
milé krajance aby v brzku docí-

lila uzdravení dokonalého
— OmaŽšlí čeští ochotníci ejhy

stájí se k provedení rozmarné ve-

selohry "Síp Amorů v" od Mftrio

Přibyslavské Úlohy nalézají e v

rukou osvědčených ochotníků tak-

že jsme oprávněni těšiti so na něco
vskutku pěkného Našo dřvadla-milovn- é

obecenstvo zajisté zprá-
vu tuto uvítá a povděkem
— Četli jste již zajímavou omaž-sko- u

povídku "Hřích" již přináší
první sešit Knihovny

Ďesko-Ame-rickýc-
h

Autorů? Nedostalo-l- i se

Vám ona vskutku zajímavá publi-
kace do rukou pište si o ni ještě
dnes na adresu: Otakar Charvát
1309—1311 Howard St Omaha
Neb nebo zavolejte telefonem1

Doufflas 2913 18kl
— Kdo ehco koupili pěkný áz

nebo má obraz k rámování

odbývá tvé aohfia Uutái první poridAlt v
Hokolovni nu Ho ID Mtr Vjnlouilll iiřto]
milkyaS Julia Votava prmModka Anna
ŽiíkovikliiilU)ořn(1ioi1kynA Hitriiorn llllili--

lajniiinli-- Anna l'lililiorll twfí Houth IN

hlr pokladnlon Maria llrlilnuk IKIM Houtfc
1 Htr kanclltka Maria Válko vbor majot-k- a

Anna anok francia Krnjift"k Anna Aa
mlk marlliky Mariu Vita Anna lOtlch
vnitřní atrM! Joslu Husjíkai venkovní atrií
au Um la Kolen i

dfriy jsou telefony Uellovy
— Ve středu ráno pokutován

byl v policejním soude obchodník

mlřkem A l (Jroliock bydlící na
l'odp Sokol Tjri ř 1

odlivi tvé V alnl JoNifa Kalpart
prvnf nnilftll a IřPtl poniKill V tnAlol rřrd
ncdaJlřl 1'lťra HilaiiipřitdKOda Fr Mvojtok17 ul a Van Camp ave $10 a ú

auk narpan vím o niř nrci-ni- k

Ant Novák i:m Ho I ťlr pt kladmkIratnmi pro falšování mlíka Zdra
votní inspektor Jo Scully pře

stavba v dobrém pořádku les za-

hrada a všeliké pohodfí Dobrý
domov Za #í)0 nkr
Čís í)3 — 200 flkrft2j míle

od Schuylcr pftl mí-

le do mlýna 120 nkrň vzděláno
35 akrft luk 15 nkrň pastviny do-

brý domek o 0 světnicích 2 ma-stal- e

sýpka ntd vše ojilotěno je-

nom #70 nkr
Čís 98 — 210 nkrň 4 mílo

od Schnyler dobrý
vlnitý pozemek krásná výstav-
nost Tato fnrma je opravdu
krásná #80 nkr
Čís 99 — 80 nkrft 5a míle se-věr-

od Schnyler dobrá vlnitá

pftdn 05 nkrň vzděláno ostatní
Inka zahrada a les výborná stav-

ba vše oplotčno #7250 nkr
Čís 100 — 80 nkrň dobrého po-zem-

8 mil severně od Schuy-
lcr krásná stavba a dosti velká

na celou sekci 05 nkrň vzděláno

ostatní pastva — #70 akr
Čís 301 — 100 nkrň 9 mil se-

verně a l míli východně od Schuy-le- r

Dobrá to vzdělaná farma
krásná stavba — #7550 nkr
Čís 102 — 150 akrft jež hraničí

nnnu v(x uoaorra i moraviiR aarniniK
Ant Valák praoOrnínlk Jakub lioudř
Výbor rnajntku na H r Ad Kapak Ir n
Hoftak I r Joa Nfrnoc

svřdíil se dne 16 list že Orobeek

míchá do mléka nř-ílÍ- mnoho vo
Fodp Sdlcolky Tyrl č Z

iy odbývají hvó jiravldolnó nultim jodnou
tnoMÍíhiň a Nino každou čtvrtou nedňll v'—Spojené Tábory Xebrasská

Mpa í 1H:{ Dřeva řň Svéta a 1mI p T V KHHpfiru PřodNodku Annu

Omaha Lípa ě G$ Kruhu Dřeva I'11'hu 1010 Ho 8lli Ht inÍHtopřňdHftdka
Anna Heinrich tiijomnlco Anna SvoJ- -

řek uspořádají maškarní ples v
tok S!'I32 Ho Ht ňfíotnlco Kinllld

sobotu dne 12 Jedna 1007 v Boko (IlilobořAd 1102 Wlllittin Ht pukl Anna
lovnř Přípravné práce k plesu Kovorovýchodnč od Schuylcr 40
tomu jsou jž v proudu
— Ve si řodu ve 12 iM hod od

Urodil dozorkyniS 1M Zich výbmajM
ti Mario Zlob výbor rnajntku Mario

Urblnok Anna Žižkovský Anna Clilo-bori- d

íirtotnl výbor Mario VaSdk a ul

Anna Hvačina'

nkrft vzděláno #00 akr
Čís 78 — 320 akrft 7 mil se-věr-

od Schuler 200 akrft vzdě-lán- o

ostatní luka zvláště veliká

riechl' zajde si k A F Norákovi
na již 1'! ul který za práci pro-

vedenou ručí a ceny jeho jnou da- -
poledne zemřel v nem')ici sv

Josefa ňOletý Terretice 10 líemey
leko levnější než všude jinde I llAjMurlha ř 1J VY ťbydlící v ř 3826 sv 17 id a za

odbývá avé pravldalni aclifun vidy 4 nadAII
vbjstn cena na obrazy bez ramfl r v8oBhno pohollí Ulodáte-l- i něcomčstnaný v uhelné ohradě U P h městem Schnyler 20 akrň roz v ninnici v MOKoiovno iTnoattnua Anna

az do noveno roicu imr zvláštního tu jest to #80
KřHM 1041 Bo Hth nl„ nilatnproua Barbora
HolilAfik IUIA Ho Hth Ht tiilnmnii Krutitdráhy Herney nalezen' byl předmi akr měřeno na loty 20 akrft vzdělá

nulý pátek 'časně ráno v nádraží
— Jak se právo dovídáme obdr

žel známý krajan Josef Zich pro

ťi!nk 1107 Ho Itilli Ht poklii1m Joaofa Ja-nun- k

1!K)H 14 Ht„ veilkynAM Hritnuk prii
vodkynft M liráda vnitřní atrii K Kollr
vnnkovnl atrii A Volonnoi víhor rnajntku

no ostatní pastva Dobrý velký
domek veliké stáje ohrady pro
krmení a vňboe vše čeho jest tře- -

U P dráhy na 11 ul v stavu bez

vědomém s rozbitou lebkou a těž

Cis 82 — 100 akrft V míle se-

verně od Ilopers zvláště dobrý
nový domek a výborná stavba

oplotčno 85 akrů vzdělá

sl řodnictvím českého notáře Lou
is(! Horky #750 náhrady za zra

Trlo Cnllkln Marie tlhiirvát J VavřlÍHk
bijovy lékaf Ur Hoiovtcblnor

kým zraněním v zádech Hyl do- - a ku pěstování a krmení dobyt- -
nční utrpěná před nějakým ča

po lékařském ošetření nabyl ěá no ostatní seno a pastva' Jenom 'ka hovězího prasat ovce atd
steěně vědomí avšak nebyl s to #00 akr Stavba a zařízení stály asi #0000

Čís 83 —407 akrft 0 mil jižně Láce #125 akr

ABSTRAKTY

vyhotovujo

něm v zdejších tavirnach

V PÁTEK 30 LISTOPADU

VELKÝ VÝPRODEJ
udati jakým způsobem byl zra-

něn Má se za to že spadl s řebří- -
VZORNÉ ZAŘÍZENÝku Zůstavil zde vdovu a několik u Aloisie zelené na wmiam ulicí

(Vtek Příští pátek 30 list100C chy S M $ai!or— C A Nott farmer z Wheeler stá paní Zelena uspěsna majřtelka
obchodu zbožím střížním na Wil- -okresu pokutován byl ve středu

odpoledne okresním soudcem Les-lie- m

$100 a útratami poněvadž

17Ui and rarnam Fatterson Bllc

řeznický a uzenářský obchod
VlHHtnl

Jos Nojopinský
roh 10 a Willinm ul Ouiuhu

HobHlý výhřr corstveho runna vSoho drubu neJlopS
JakoMi a za ceny wjlnvncjM Zvlitfttft výroliky ucnílř
krt lř5i íc ncJlopAÍ poviti a jďui snnnienltfi nu (cltiyt
Yboti nioJno Ul olijt-ilnn- t tvlnťonvmi DoijkIus lií 10

inm ulici

velké překvapení
všem ktloz ohehod její navštíví
t V V lv Zcptfljto to nníl u tolioto Iíhíu Tol1328užasnete a uslyšilo ceny na

přivezl do Omahy více 'prérijních
slípek než zákon dovoluje Nott
se přiznal že měl celkem 70 slepic
což je o 20 více než dovoleno a

veškeré zboží nejlepší jakosti
Zde uvádí pouze některé výhodné

94N Jos Yopálkakoupě:
Zvláště dlouhé Ženské zimní ka

báty barvy černé módně okrášle-

né které všude prodávají so po
#10 — dokud zásoba stačí za #5

#350 dětské kabáty všech ba

Pamatujte že nikde nekoupíte levněji tak dobré zboží

jako u krajanu

J MAREŠ TEA CO
11)01 So VMi SU Omaha Neb

Velké zásoby těch nejlepšieh importovaných druhft kávy
čaje eikorie a všeho kořeni Veškeré zboží jest vždy čerstvé
a zaručené Na každý sebemenší nákup dostanete prémiový
kupon který vám zaručí pěkný předmět zdarma 50u:i

l) hojnou příert krajanu žádají Mareá a Žaloudek

ŘEZNÍK A UZENÁft

na S a "Willlaxii ul
na S WUliani ul

nú v jsAinbfl vždy noJlopK výbřr flT
atviMm íťho drului Jakoí I výtní'
nýili vý robka tuiiftfkýfh Kupto u

nťlio na rUotišku a ijÍMftjonie vda la

podmíní piljdotw řaa
YAnúi tlovAM n miliťtů al jo obj'ď

mitl 'lvfotim Tii A ltt-- -'

rev a velkoKU za

Mužské zimní spodní košile (fli- -

MVnué) p 25c

#150 zimot vlněné šátky na hla
vu po 5V a 35e

soudce za každou 'nadbytečnou
slepici pokutoval jej $3 Nott

si v policejním soudu na

soudruha svého Williama J
že si přisvojil více než

spravedlivý svůj podii z výtěžku

prodeje prérijních slepic a ná-

sledek toho byl že uvízl sám v

drápech spravedlnosti

- Minulou Ktředu ve hodin

odpoledni' skonal v !iemeioi V

íoffl 2'iletý krajan Josef Dušek

O jehol lieštěMl Wl lionu liiiuuh'

jome se zmínili Po amputaci levé

luky se fctav raněného krajana
dánliv£ ulepiil avšak naděje na

tMdiimnl jeho Ir ty imiťcla itebof

Ui'hiUtk Ktá lť slábl ai kon čně ď
htaviU Murt iVltiVl jeln od-

ít v Au V pátťk odpoletlito x dmu
fcinutku na 2 ul a Wohvorth av

nt Ntroďil hřbitov í uě(jtlcnt í

#125 dětské vealersy i& 50e a

35e

Mu2ské ivláště silně bílé ruka- -

více po e i n skutečnou cenj
I v5V Ženské hedvábné lieli vlně- -

lié rtikaiee po lV tt 2'

Kilvkoliv wtri'ttMjftt ktn'4r k jhi
hilm mul k v v jUifi o tiluKjl l

Ji v tiťjvilši jiftiťtvii!' koni n povoij

Piilaco Síables
C 11 Í REIOHTOM

roh 17 a Dnvmvort ú
Kii'fy j"W t křiviny a [tni umá

na v nuk ttkUokniiU i AHi tvlrl
iVvttiv nuini t wli'li'ií A Iplrf
m-k- Tt 9'? žS

woodmen mWorld
llttvvarA Mvdtnl

ČKSKř TÁUOHY V OMAKU

A SOUTH OMAZK
XV-Vi- a ♦ -

Ženské jupkv (divvin! xik)
3'V

N''poini'hte s d st4it V při- -

ň V5 poroučí
Aloiti Zeleni


