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♦ mimitiMM — Nakoupiv veliké zásoby li

í 1 OMAHA f keřů a vín rozhodl jsem se pro-
dávat! jo pod nynějSÍ kupní cenu
a nice jen do Nového roku Kra

junům ho doporoučejí zejména ty
lo druhy j

Žitná Harper Gletá s2G0 gal

Odstěhovali jsme se do

naši nové místnosti
nnproti XJnion nťulrtiíí n Jniiio lópo prlpriivenl ne

kdykoli dříve oTntrirfitÍ vaňo potřeby

--—— NAŠE —

f — NcjlppSíni direín pro přáte
lo jo vnSo zvřtSonl podobizna

"
íívlÍHtfi k nnHtňvfljícím svátkům
obKtarim pro ván avčtfieni podo- -

bizon za ceny velico nízké
A F Novák

i 18tř jižní 13 ulice

ř
— Pnn JoHcř Hurda pokročily

fnnricr z JVimroHc Níb jonž v

X nnmm mřu! íí dlel za účelem Ječeni

$ poričktid oohunivčlých očí odjel

CJearrnoot Cletá $300 gal
Wedding Houquet $300 gal
Paul Joíich $300 gal

LivingHton $300 gal
Hílá sladová žitná $200 gal
Jalovcová $175 gol
Kmínka $175 gal
Uum $17r a $300 gul
Česká hořká $175 gul

i!

v Mobotu runo opčt do svého do-

mova kde již byl od hv(' rodiny Žaludeční hořká Sherry $200
i' touŽebnč očekáván Jik n námi gal n n

krajan Hurda Mdčlíl nemoe očí Žaludeční Kevivcr hořká $100 nV — Ma mm 17
Qbyla opravdu povážlivá Leč při

éinéním známého očníbo Hpeeiali 3i ll (51 i
nly dra Oifřorda byly očí jeho

až do 1 ledna 1907
dokonale vylíčeny
—Chcete zínIuiU pří nčkterem

maňlumiíiii plenu prémii? Tož te-

dy vezte že budete mítí příleží-ťm- t

k zinkání akvoNtných prémií
na maMkarnim picne jejž iiHpořá

dají Tábor Nebraná Lípa č 181

W()W„ a Háj Omiihu Lípa Čín

Cl W (' v Hokolovnň dne 12 led-n- a

VM)7 Pořádající výbor nalézá

láhev

Tytéž druhy lze dontnli í v lá-hví-

a nice za 15c až $100 láhev
CaliforiHká hroznová brandy

$300 gal
CaliforiiNká broskvová slivovice

$250 ga1

Caliřornská vína sladké neb

kyselé 75 a $125 gal aneb za
15c pajntovA láhev a za 25c kvar-

tová láhev

líořké Hvobodovo víno 50c lá-

hev

Hořké Kolínovo víno 50c láhev
Hořké Trinerovo víno 50c láhev
A rozličné jiné lihoviny Metzňv

ležák a české výborné doutníky
nabízí vám známý

Jos V Kašpar
1245 již 13 ulice Omaha

f t

0 t
U -ne v zimniem ejnnosu a niiazi nc

aby pont h ráno bylo o vSe aby ka-

lí V h$ návHtčvník 'byl dokonale
i

Npokojeii Známá hudba p It

FibiriKerova bude ňčinkovatí

Vstupná: maska 50e nemaskováni

M

nit fiíiAwavší Ji 'Ti

'Iff !l THT iillit— Bliinnč a pohodlnS zařízený
hoHtímte vlatnf Bratři Johánkové

l v č 1102 Wílliarn ul Omaha
1 ehotnč každému poHlouží sklenkou

— Tuto nedčli 23 prosinec od

bývána bude v Kokoíovnč Hesíd-k- a

Jnládeže Čes Svob Školy ()b- -1 výborného piva a chutný zákusek
hbené tyto zábavy tčňí m štábI jo také vzdy po ruce Vína ko-- I

řalky a doutníky jaou té nejlcpRí vzrňxtajícímii zájmu všech unřím

ných Čuchu omažskýeh a není pouaknrti lltř
i — Besídka Ges Svob Školy již chyby že nedčlní návštěva znovu

dokáže Skolc h má fiiroký kruhiuio neueu oapoi v BOKOiovne i

% —Ve-výročn- í Nchfizí Táboru přátel Připravený program je
hož nacvičení věnována bylji nul-u- a

tr„ 't t ti„ i

Dámefláhev výborného kalifornského vina a krásnou hru karet
n iikvv vjívnuju iivnua ci si u ue- -

klamační zpčvní i hudební ano i

iTebriiHka č 1771 M W A zvo-cl- ní

i'ylí pro přilití role fitó úfr-d- -

rJíeíi KořiNiil F W Houkal ná-

vodčí Fr I 'řehotu s klerk Chán

Kmrkovwkýi bankéř Jim Chlebo- -

Ivouaktovku "Mlsný JaroS" jed Vl y ' zdarma s každým nákupem za $250 a vvše
nu z nejpnsobivčjsích veseloher z

ovzduší mládeže Včru žo žádnýI rádj prňvodčí Fr Vaniček vni-

třní xlráž Jan Kohout venkovní
Htráž Ant Hrazda výbor majetku

nebude litovati zc se dostavil

Vstupné stnnoveno zcela mírné
Fr Hemíri John Hrázda a Fr Hol Začátek přesně v Výl hod odpol
lý lékaři Táboru Dr L SwobodaÍNa shled anou j)říští nedčli v So- -

M WOLLSTEIN & CO
naproti Union nndrnží

Učiňto objodnávlcy své tolofonom 'Phono Doug 1431

a Dr Ceo Himánek kolo vn čl

lllilllWI

Odvětvi neiáelio o"boiiodn:
VA-lSrOÓEljraÓ- ZDE !

"Vcíllíý výbór póknýcli liraóok
pro letif jnkoži jitiýcli oxdolmých
drirkíi zvlAHtó nlipperMŮ má

0HI0AQO LIQUOR HOUSE

402 No 16 St Omaha

M WOLLSTEIN & CO

cor 26 Ss O Str So Omaha

1M WOLLSTEIN & CO

535 W Broadway

Council Bluffs la

M WOLLSTEIN & CO

2723 Q Str So Omaha

0

icki iiM mniobchodu zbožím střižním ženské módní mu íiiiklobouky boty střevíce damskó mužské jí !U VUilLi VVí!
a dótskó zboží výpravné

Vxvmý a řlutt laHxený

pekařský obchod
vluittnt

Rud J Kirdinor
T í(l 1501 WlUlam ul

Krjuná uiMnl tlotřo kilvl ie{iva
aubA u Kirťtiuvm Zboií jtt

viJy ícrutví a rLutuú Žitný rlUH

rhliky kubliliv h růiui kolátfn ou

tíín jakosti neju k "tllovinl" O

Mta kmjana lá14
43lf RUD J KIRCUNCR
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'Výhodnou nabídku ku blížícím 50 ovátkún

OIS Jižní 13 nliee

Níže uvádíme lukteré druhy uhlí jez mámo nu skladě s

Colorado Nut Colorado Lump
Walnut Block Cherokeo Nut
Trenton Lump Washed Egg

Leiiigli a Scranton tvrdo utilL

THOS W PICKETT Hditel
31 r FUlc hstf ikTk

KyrhU olluh IVlivá dvUvka

iliróoiilialiroti
ť

ii sluttínou cena
v

I ř lul majitel Motirriilh ktUc

fr Somorád na 16 e Villiam ul„ Omaha
' VvtHriiA kalifornuká vita ať hMU H VyneU galon oj 75o da

Wikrré tanuVné k?ntu"ki kořalky jakol l importované 11

á t Y ia ffiiy vnlkoohehoiluí
Sv i(5 UťňU utáltf na iVpu a také lahvové molnu objlnat' Muávku ntoino uhniti tolrforniii Douflaj 3409
't-- j ko iUxill přímo da tlitimi Ohjlnivkim i vrnkov

i ivlAitnl jtomrnoiit
lo v lkťh n ailvVh tVjiiívck muili # iUhH til au

yUni krj tnA lfttf

IVoodmon ů' World

čuskř tAmoky v OMAXB
A SOUTH OMAZK
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