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Zprávy zahraničnó FRANCIE

(Itozluka církvo od stdtu — Církevní

majetek bud skonfittkován)

Den 11 prosince má pro FranciiRakousko - Uhersko
Západní

ncjvétší

obchod

Vše co

potřebujete
za nejnlžší

ceny

Mánlo e mlidláron )b 27— 31c

M&nIo tnrm nejlepít lb 21—22o

Hloplce lb 7— 7aC

Kachny lb 8— 9c

Kohouti lb 4a

Huny lb 8— 9c

KronnnI lb J2— 13

POCTIVA ZKOUŠKA

(Ďeíti Nmci proti socialistům — Vo

lebnl oprava — Podivná urážka Vell Kpitfehlfvý ohiliod

dalekosáhlý význam V roce 1880

vypovězením Jezovitů zahájený
boj skončil dnes úplným strháním
svazků které tisíce roků pojily
církev se státem Následkem

ienotva — Praha Českému Bokolstvu

Čeští Nčmci v příStím volebním
zdráhání se učiniti prohlášení přeloji chtčjí h jcdnosvornč posta
depsané zákonem z roku 1881 provit proti socialistům Všechny

Byvše zkoušeny v Omaze obstály
ve zkoušceveřejné schůze od nynějška vejičmeeké měšťácké strany uzavřely

k tomu cíli kartel v nčmž zavazují řejné katolické bohoslužby budou

protizákonité vyjímaje tech ježm ku vzájemné podpoře ve vfiec

pořádány budou odpadnuvšímivolebních distriktech kdo bude
církevními obcemi — V přudvečerjim co činiti se socialisty H vhle
velkého zapasu mezi církví a sta
tem vychází stále více na jevo že

dem na výbornou oraiiisiici soci

alistu Nčmci obávají se že soci

alistó pomocí všeobecného hlaso ani vládní úředníci ani vysocí du

vacího práva nabudou rozhoduj chovní nechtějí se řídit radou lidí

horkokrevných Ministr kultučího politického vlivu — Volebn
Dríand oznámil že "vláda nemůževýbor panské sněmovny zuháji

Sukně zhotovené kroj-6í- mi

dlo míry

Nový odbor v němž prodávány

jsou sukně krejčími zhotovené

byl zde zařízen V našem krej-

čovském odboru zhotovíme pro
vás z každé látky jakou si vybé-řcl- e

sukně ncjmodnějňího střihu

každý šat zhotoven mužským krej-

čím Vás výběr látky obmezen

jest pouze na naše ohromné záso-

by látek na šaty Cena kontrolo-

vána pouze vaší volbou pokud se

týče střihu a látky

V každém případu podstatná
i proti ceně šatu hotového

(stejné jakosti) jest zaručena

iModní knížka a vzorky zašlou

se zdarma všem na požádání adre-

sované na odbor

již porady o předlou ohledné vo být vehnána do léčky uzavření ko

stelů" a kardinál Kielům! arciJební opravy Předsedu minister

Npjtítžáí xkouAka Jent zkoušku trnoví
u Doan '

Kilncy Pilin obstály v ni do-

bře v Oiiitt Tritelé chorobou ledvin
iiiulioii ntW fcňilutl míIiiAJhí dnkitz než

jnt liÍ8lediljfeí
l'í O A Karl t IIOlij již 11 !

Onmlia Neb piuvt: "Mí ocein'nl
I)oan'M Kidney pilin ne nikterak

Na vyjádřeni jež jmchi v r
ls!l! urinilu ohledné cony tohoto u

trvum tak dobře dnes po sedmi
leteeh jako kilyž jMeni je ponejprv uči-

nila I'o dvé léta noiižila tné má Ada

a aé jMeni ylioiiHela ríiné pniMlředky
žArlny mi neponkytl úlevy až když
poéalu jnem užívali Koun' Kidney
1'illn Krňtké léfení innn uzdravilo a
souženi ne nikdy nevrátilo Odporu-řilr- t

jsem Iofin'n Kidney Pilin panovi
který před néjakým éaseni u nin by-

dlel n stéžnval si na boleni zad ('ží-
val je a doellil nanejvýš' uspokojivých
výslodků

ř) prodej o vAocb léknrnách tVn
00 centfl Konter-Mllbu- rn Co Dufťnlo
N Y výhradní Jodnatelé pro ťp fciňly

Pamatujte Iméuo lhnn' neťeht
Jiných

biskup pařížský odsoudil plakátystvn svobodný pňu Jíeck nabádá
v nichž duchovenstvo vyzývánocleny k horlivé činnosti a prohlá
jest ku násilnému odporu protisil že by možné prňtahy ohlední
úřadům Kardinál praví: "Nipředlohy kterou snémovna poslán
koliv násilí nýbrž pasivní odporců převážnou včtžinou přijala mo

lily snadno vésti k vážným záplet proti nespravedlivému zákonu

když při každém kroku všechnyKam i hodnověrného pramene
se proslýchá že císař si přeje aby protesty byly vyčerpány" Když

vzdáli se kostelů chtějí sorgani- -panská sněmovna přijala předlo
hu bez dlouhých průtahu tak aby

sovat soukromé náboženské obce

Kardinál Pochard a četní biskupovolební oprava mohla býti nikou
vé započali již s odnášením své

ským národům poskytnuta jako ::V HAYDEN BROS Omaha Nebho soukromého majetku z úředvánoční dárek — Milánský řaso
nich bytů iťčetní duchovní chystá J V KAŠPARpis "Hecolo" uveřejňuje od svého

vídeňského dopisovatele zprávu o 1Zjí se ku přestěhování do soukro

vl iw tnineobyčejném případu urážky vel i mých bytů — Vláda trvá na svém

klidném pevném stanovisku ačkoli SES
čenstvn jenž udal se ve Lvové a I

iiiwm Černice ?8 mm mm f
ministři nahlížejí že v pádu váž-

ných nepokojů bude zapotřebí dal
Haliči ňéf jedné velké továrny
a bratr známého polského umélce

LACINO FRODAvA NA 12 LET SPLÁTKYších zákonitých opatření Všusvého éasu navštívil ve Lvové ji

1245-5- 7 již 13 ul Omaha
TEL DOUOLAS 7417

Výborná česká kněhyně a ěísté

postele výborný Mctzfiv ležák

de již jmenování byli sekvestoro- -stého obchodníka tabákem aby si
i ílOEPJ! iftlIGRATION C0„vé aby převzali kostelní majetekkoupil eiffaretty Vybral si druh

a od 12 pros v každém kostele bii
označený "Císař František Josef" dobré české doutníky a prvé třídy MřiKOSENHEKO TEXAS1 ž dou 1 policajti aby oznámili každé
když ale chtél zaplatit shledal že lihoviny domácí i importované'i 3

Objednávky z venkova vyřizují seJ překročení zákona Všechny ta-

kové přestupky mohou být vyří
nemá u sebe žádných penéz O

známil to majiteli obchodu a nabí presne a rychle
dl se že druhého dne dluh svůj zeny jen u policejních soudů po-nčv-

trest obnáší jen pokutu 15

franků anebo 15dermí vězení
zaplatí Avšak tento odvětil mu

že císařské ciuraretty nemohou

LGe-GIass-Andre-
rsen Hardware Comp

prodávají ve velkém

Thiíenfi vyráběné a lakovno plechové náčiní — Cínovaný plech

železný plech a kovové zboží — Ostnatý drát hřebíky nožířské zboží

bicykly střelné zbraně náboje a potovné zboží vžeho druhu

Oth & Harney - Omaha WeU

Uii úlkDPzdáni !
být prodávány nu dluh Z toho vy

pukl spor jenž skončil tím že zá
TRŽNÍ CENY

Omaha 17 prosince
Trh pšeničný byl pevný po celý

kazník se slovy "Pak vzal ďas

císařské cigarelty" hodil tyto na

pult a odešel Za nékolik dní na
den a ceny pšenico při závěrce tr

to muž onen dostal obeslání k sou
hu proti sobotě byly o %c vyšší

pro dodávku v prosinci a o %c

vyšší pro dodávku v květnu Po
du a po zjišténí celého případu Dví dobré farmy kpronajmutí!státní návladní podal na ného ža

lobfu pro urážku veličenstva Roz ptávka za hotové byla jen skrov-

ná Příjem kukuřice byl větší
než se očekávalo a ceny proti pon

sudek znřl na ímésíení žalař Od

Farmy ty nalézají se v dobré úrodné krajině v českéIIsouzený odvolal se k císaři avšak
dělním min týdne asi o lc nižší osadě 4 míle od Cuba Kans vedle školy a blíže dobrého íř

Nejsrdeenéjíí díky vyslovuje
" Vzdělávací Klub Komenský"
kteří suéastnili se veřejného pro-

gramu klubem tímto pořádaného
dno 8 prosince tohoto roku jed-

nak ochotným svým přátelňm

jednak vínm svým příznivcům
kteří svou pomocí přispěli k

zdárnému jeho provedení Vřelé

díky zvlňsté naleží p Otakaru
Charvátovi za jeho krásný a

nudňoný proslov dálo si Marii
Uureňové která ochotné zapéla
krásnou píseň s doprovodem pia-

na a p L Berkovi za jeho
ochotu kterou vénoval

provedení poučného a zábavného
éísla "Houdnl přelíčení přod "

jež zajisté ho v Sem pří-

tomným velmi zamlouvalo

Za Vzdélavací Klub Komenský

děkuje Výbor

žádost jeho padla do rukou arci
řPrům ceny byly následující:

Pšenice č 2 tvrdá 68—6í)cp č 3vévody Františka Ferdinanda
4 trhu První faraa jest o 80 akrech se stavbou druhá jest
15

091 0 nuiBJ 9U3z$Ji3z wqop akrech Obě zmíněné farmy pro rkterý prosadil že 'byla odmrštčna tvrdá 66ij— 68c č 4 tvrdá fiO—
najmou se za příznivých jpodmmek na příští rok Bližší pod-

robnosti sdělí Vám '
467cOdsouzený úředník musel násled-

kem toho nastoupit svůj trest —
Jarka č 3 65—091 !

Finanční komise král hlavního JOHN HXíriKZAKukuřice č 3 žlutá 35a~35%c
mésta Prahy rokovala o povolení č 3 bílá 35ia—30c

Oves č 3 míchaný 31'2—32c čsubvence všesokolskému sletu

schválila návrh presidiální komi
B F D- - No 2 Box 19 NARKA KANS j

1 bílý 32 Mí—32%c č 4 bílý 32 '4
IMMMMUMMtilIMKJM4fcttllltfcMUUfcifcti-tif- ci —321oC

iŽito č 2 03c č 3 6iyac
Dobytka hovězího přivezeno by- -

se aby 5 sletu všesokolskému

byl věnován obnos 40000 korun a

dalších 20000 korun aby upsáno

bylo fondu garančnímu Výbor

sletový žádal za subvenci G0000

Chcrmo rodinnýo do trhu asi tolik jako v pondělí P M Svalina í

Pravá éeská "viržinka"
vyrábí jedině

český doutníkář

FR LAITNER
min tyune avšak vlaky hyiv ve- - obchod !

Prodáváme jen nejlepši a nej

iee zpožděné tak žo to trvalo té- -

mer uo poledne než hyl všechen

lobytek v ohradách Jako oby- - čistší vína kořalky a pálenky
Víme žo zkusíte-l- i u nás zajistíejnč tak i letos před svátky jest

vlHtn(

VZORNĚ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocerní obchod
ve jiini ::tui
toU Jiit Imlnim i nejtriicb4ilH'hodt ii a Ji Jtnl ii ul itilo oliiirília

122 Sev 20 ul South Omaha
Manufacturer of

The only Old Country Vlrglni amoke
optávka po prostředních druzích me si váš obchod Abyste zkusili ' t

t -

naše zboží nabízíme vámmasa menší ježto si o svátcích do

reji rodiny raději drůbeže Trh
lo niiyi firiv imm íxmi mnino
ublmínktl té tttlofoiimu 1KÍ KlitHv na všechny druhy dobytka hově $300

DR JAN l KODTSKÝ

česk lékař

Slctou Whisku
salonOMaaoávk M vyruujt turávně

zího byl mdlý a ceny průměrně o

Oe nižíí Dobytka vepřového
řivezeno bylo do trhu UOO ku

korun a uvedl řadu přesvědčivých
důvodů Hada městská schválila

návrh finanční komise ohledné

výše subvence ale zvýšila paranč-n- í

fond na 25000 korun po debatě

které se súčnstnili pp Filip dr

Jeřábek dr Holubovský Vlček

dr Pinkas dr Černohorský
Ilu-fcáče-

k

a Kasalický Dále oznámil

stavební úřad spolu odbornou

komisí městské radě že mistr Mi-

koláš Aleš nejčestějSl se všech

dues lijících českých umělců do-

končil kartony pr výzdoby hlav-mh- o

vestibulu staroměstské rud-nic- e

Vzhledem k tomu ž v ro-lo-

byla jil pojata řÁstk 8000

K n provedení AUových karto-

nů unnrala met&ká radii aby

bylo ihned přikročeno k provedení

AlíovyVh fncl n "ťP
uiťb vfktibulu

sů Trh i počátku by! volny
avšak později oživil a ceny 5e

nad Grand Union Tea Storc
2Uh k N Street

v South Omaha Neb
Ořatlnl hodiny! Od 9 do 12 hoj dop

04 2 do 8 hod odp

OJ T do í hoj vejer

Při každém nákupu Greeu Trad-n- g

Stanips v plné kupní hodnotč
boží so dováží do všech části

mčsta Hodlivá pozornost se vě-uuj- e

objednávka telefonem

Telefon Don IMS

touply nad reny sobotní
r Prům ceny byly následující

Voli plkal ti ncjUtí

Krávy

Zílvucl

řeznicko a uzanářskv
vliUttti

F1 J Semin
Zjilflii k niuu řťvťdi'itt m o

numruiU jakoiti iIhiíí ktcr4 tvAl

vluU výWné Mi vidy hoj
Huu titobu niat viihi dru-

hu Ntíl jet jrluoa koupil K 4kÍUÍK

otjNluivkr mvtau lil tUf

Voli ku kioiríi

Dr Edu Chaloupka

Český lékař 3 nůil
SO UMA1IA

0f4dov: 2 M m1 Tel K 2TJ
l řdn( hotlinr CM 10 JO da 12 e4

vrU poU#dol

1333— S

lft-- aM

521—400

3M—38S

4SWA30

mfl—ésn
131—3 51

V- - t%4

lí

Crtult krubi Uiii
trlktHiUkiMliKI libwtlHwlOv #jlpil

řkií-- U l„V)da4oil7doll
121 X UUh StM OmnluiHrmtorf tuit

Proí jimi trpěli? ífoWi iaj
vylWi ryehle a jíMč pmliUn
Sj Jachta tVl

rřcdpUrtt m it"rokrok' Tři l'řdal hvl! IM 4 do uu
Napriti puite OfcydH 1 H ni Tri Aíl


