
# 4
4v

Skllzefl o 20 až 45 bu&lů pšenice
akru v Západní ttonadč

Z umAI ti NEB :
im+r+++m+i 1 1 1

vfmkihrkú a řrim
~ CUKR TAHÁK A HRÁM

HORY JDOU NA ODRYT

KaMý Cch lijící vc Spojených Státech
mt l by ( pfeíiti a ikoumat

olnlivuhodnou přilrlitoit ke kouení

- i

I

5

V ?!:'( f Ilfttt ! v mni

v ' I ři% i 4"" i4 i II

'f iTk-v- ' t " ' ! df-v- M (
'

t Mí

M 00 ) 1000
Farmiítiký poifntfk $15 i $10 akr til fA

ift% Cf'kolcfnW vlády bomly
4% Méita Pinky tondy
4% MésU Kailové Vaty lmndy

iV1 MU
i w i 'I tf fen
' '!% I kH ( M ' II t $TI00 J

knMý

Fornfjtt faktu ohldné lápadnl Kanady

j
I In tutá rihrt ki)fi!l InU o

Iniituiiiii v iIoiih' A 1mh
m IMI I llttiili úl 'i i

ilit r IiihiiiImiití hIi Íiiii Hrninltu

jty íiiil )!1mIiHií! jut il rni
ifích lilířn

irn1

1
h 11 IV-lri- l J I II H

tří

" in-- li i

W V BENNETT
Room 200 Brc mág OmiUm Neb

}

MRTVĚ NOVOROZENÉ
DtVCATKO NALEZENO

NA VERANDĚ DOMOVA

V lim-- j DII nft k í" lurtIHl llil -

lezli iiwiiirli' Kriuik IlinryliK na

pfriliil VíTiiM'!? iV'hu tloinovn f--

Tyti) inliily fn ilulv ijnjí ipUlKl y o a HioIumí hflj NYNÍ kioipeny o poii liífli
Mátil Mlii'ít r- ffi(H) jijii

Vy muictc 10 těchto hondu houpiti za $32000 a zaplatit
$64 hotově a 10 měsíčními splátkami po $2560 každá

Československá lóihi hlit Spuji-núii- i Si A' y n?iii'uia Váni jsou povéilmny iiliilivnlinilio ji
sloty ji-- poskytuji liicsla jako KhiIhvi Vaty a 1'lnha joii lak jísló jako mi'sa Ne
Yorku lioinly a 1iimImii i'li io t it i ' vlr li rlány a píi plno" své lioiliiotó pimláiiy Hin íino
íw liepronmi ilmlávku na ilinlié strané

líuliiiio tcž ke kmijM iií niésťk v ch ImiimIm iiá Iťilnjícíi li i li valiič

niáiní cli mčst t é

PLZEŇ BRNO BUDĚJOVICE CHEB

Ceny so npalíejí na liotnly téclilo a jiných iin"xt( pakli nám dopíše
to N'lvS o ťiplný sotiain ' ' '

Hodnota korun stoupá stále
My niinciiio tyto ceny rarnóit - ocikávánio niiiohoin včlií zvýšení jejich ceny a příle-
žitost na OlíUOVNKY SKso váni naskytli je koiiponím třeli to Iminlfi NYNÍ! Nepronieškcj
te jí zaklelo t r lít ťii-k-

svoji nlijoc!ná ku iluieil a své peníze zašlete pošlou za tcloranicni
který možno na nnšo útraty zaslali JO" lni lnulo možná již pílliš poiló — kupujte drive než
Innlou ceny vyšší!
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Dva páry kalhot rozdělí no--

šení a způsobí že vás oblek

vydrží zrovna asi dvakráte
tak dlouho Zkuste to!

My zahrnujeme Extra Pár
Kalhot — do vaší objednáv-
ky na oblek — za cenu samé
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Milvold huviitweVlin tUvť-ú-t kt
lljlll Xlllllllchll T Sl(ll't' prfiillo k

ininiií hl píiSiM-iiilIc- unii psu
cilio papíru (ililítvfjiíin jislí fir-

my z Nim Aiitiiiiiu 'JVx„ ii na

(um lijhi putnu frMmkmi rukuii

Hopsána náslcilující hIoviu "K

Iy irfhilin ii i m1 iiMihv jež mtirt to
Imto ilítkn jiiivinily rn hvi' liMdiy

pykaly" Nález nnáinoi pdlirii
ktrrá wliinlny piípail vVm'třjiI

ho obleku

Obleky a extra- -

kalhoty
$55 $60 $70

Neobmezený výběr z celé naší zásoby

NICOUL ThelUilor
W2 Jorrems' Sons

iVnío muclo ilouu"! zaslal tolcafieky nebo pomocí našich poukázek prost ředni- -

VÝBOR D0H0DNITL

iSE NA STAVENIŠTI PRO

MÍSTSKOU NEMOCNICI

etvíui pošly Znriiéiijeiiio liczpcónou ihidávkn Mfižete lež prostíedniet vím naším kou-

pili (noho prodat) cizozciiiské peníze městské n vládní hondy Kraneie Helie jlalio a
Německu píi iicjnižší sahc

Kupujeme a prodáváme Československou ménu a vystavujeme naSe vlastní čeky na
"BothmiscJic Union Bank Pra a ručíme za rychlou dodávku peněz do všech částí
Československa

Kaibnch Block 209 211 So 15th St

IVuIIp Xprávy lni T J M

wunUi' zdravotního knniisnfi' vv-hn- r

ktfrv prariijf níi plániM-- pro
vícoIhmmiou mostskou ncniociiici

2pokuní si získat Mavlmí místo
t4na jižní Mruní1 okrcHiií iicinoftiii-i- '

ji
Veškeré ceny podléhají zuiěné hez uvědomění

HENRI & BERNHARD WOLF & CO Inc
n nu Mcii!ku jfjŽ vlastní okrea

jyebra&ky prvý pluk Nchrasky prvý pluk Má xti to fa budí' nistii možno

předložit vtilirňni pfi listopadu-ve- h

volliácli'ku návrlt
' ' OlMlioilntii ilíoiípmřkýifit pnřst a disosmiiHkými hoiuty

280 MADISON AVENUEi Národtií gardy
na vydání illuliopisň Náklail na
novou nemocnici oilliuiki jo se níi

NEW YORK CITY
tlv

ližnř t% 7'0fKKi Navili iijo no JŠ1 poMflVonf limlov o dvou posclio

líeli 11 jcilnnilivá
oililčlenf mají být i upojcnn eliod l'ráee m tímto oidiraimým opu-třfiií-

byla ilined započala takbílil) i poillo plálifl poilolmcli sy
k t i # i i aby bylo iiclicz)ecl pfed zátopousionn vuhiii i n leiíMieiiic

MĚSTO S OKRESEM

POSTAVÍ HRAZ PROTI
DALSlM ZÁPLAVÁM

' Městští komisaři příjtmili v zá

junt nutného povolení peněz ordi-

nanci kterou zplnnmooíujjo Ne ře
STAV ÚVÉRU OMAŽSKÝCH

VÝSTRAŽNÉ ZNAMENÍ

NA ZÁPADNÍ DODGE ULICI
'

' Sbor okresních komisařů v po-

slední své Mchftzí přljmul resolil-e- í

kterou podal komisař Plnit f (l

v níž se Manoví umístění ťrvalé-h- o

elektrického výstražného sig-

nálu na křižovatce Dodjrp
ulice scéně lo ioslediiější omaŽ- -

při očekávaném Hloupnuli vody v

řece Míssoiiri v tomto měsíci od-

straněno Pij poslední záplavě

bylo zatopeno a značné škody na-

tropeno asi na UdiKH) akrové

OB0HODO JE VÝTEČNÝ

Tiijciimík sdružení omaskýrli

ditel odboru na tinaueo u údy
vypňjéiti se ${m na ochranné

práce proti záplavám nížin v

ěásti Oumliy
Sbor okreKiiudi komisařfi uvolil

11 ťroeetislň jenž navrátíLse v mí

nuléiii týdnu z konvenee konané

národním HdružWiím roeoriHtft v ské iiiitomobilové traKedieJ kdyPOVOLENÍ K STAVBĚ

Každý muž zdravého těla občan od
18 do 45 roků stáří jest způsobilým
přidati se k prvému nebrasskému

pluku národní gardy
Historický tento pluk byl nejprve u- -

tvořen v roce 1854 Jeho rekord byl

skvělý

r
V OMAZE —

čtyři pdií ictniny Jedna icť
nlna le itrojovýml puškami

oddíl

PŘÍLEŽITOSTI —

Příležitoit ke kvičení (na u- -

držení v dobrém itavu) jeden
večer týdné lúčagtnění le 2-t-

ý

denního táboření podílení xe

na vojenských á ipolcÓenukÝch

Allantn f In uděluje že Omalia káry řízené komisařem' A 1)
se povolili stejný obnoN ruiyslem
obou sboru komisarfi jest dostati

Compfonem a líarry Monfiíomc- -jont tříděna jako iiejlepíf město v

zem! jih Htnv úvěru v maloohclio- -
Missouri Vnlley probluliovací

rym se srazily a znviníly Hinrt
xtroj a prodloužili hráz od ! kudech Ceny v Omaze podle po paní Inez Mnsorové ěk i:ipM
Pí ulici blíže úpatí íwiurcll nve- -

daných práv v konvetiei jnou niž sov ó'l nliee {

Povolení k stavbě pokud na-

šich krajanu e týéc v tuiuulcin

týdnu vyzvedli si

JanioM Šrámek TifíM jižní lfi

nliee na dřevěné obydelní stave

nucj vyházet novou liráz přes slujíí nežil ve většině" jiných měst I

Výlohy hc zii vedením n vydržo
váním hvětln budou kryty o- -

Willow Creckii n zároveň bude
hladina Florence ježeni o tří Kto- -

Ornahn jná lepší úvěrovou or(řani

shoí a méně "Spatných dluhu"
py Hiiíženn ní v ceně tfiy)00 k lesního fondu nn ccHtyPoctiví xpofřebovntelé nemusejí

platili za zásríhy ncjtoelivýcli zá

kazníkrt !

1OSVŽTLOVáNÍ UHO
záležítontech

PLYNEM BUDE ZPUŠENO A tni ADVOŽiDNÉ výlohy — Městští komisaři ve nvé mimo

řádné Nchřii usnesli h( nahrndití o
77' plynových iauif 'M) ohlouko

ThAt NA rok:

Seržanti 101M

1 íflržant $Jiílr0

Kaprálové 7G75

Kuchaři lrtlfiO

Mxhftnlk&yá 7ft75
1 třídy proutí vojín c7ro
Tnibaíi Mir
TtiwÚ vojínové r(i2ft

vými elektrickými uvětly Ve

množství případech tylo oblouko

ví lampy poslouží m dvě n někdy
zrn tří plynová hvcíIh

Míiyor měl v fimtynln řmjfc ná

mitky proti tomuto plánu ježto
wjříjmy plynárny zuiénž tím utr

pí nicméně rodní jkou toho ná

Spolková vláda ppatří veške-

rou výpravu latatvo zbrojníci

příbrady atd vie zdarma
PLAT —

Doitartete zaplaceno za ve- - --

čery itrávcné při cvičení a za
čai v táborech Vláda to platí

OBČANSKÝ PLAT -
Zaměstnavatelé v Omaee

úmluvy generálním

pobočníkem i ntirazí muži i
občankého platu když le bude
nalézat ve služtri pardy nebo v
tábofe a neoděj mou mu čai m
Jeho prázdniny náuledkem to
ho ze po nijakou dobu otrávil
v táboře

v
hledu fa mhUt by mělo ukuU-- ť f1 Ifnou Škodu pliiecřiíffi výdělku v

znamonár-oznamuj- to Omahu

Jedna z věcí

jež umístila

OMAHU
ŇA MAPU w

ojoionii #zK incKlftřift odboru o v

'inítmy

POROTOU NEVINNÝM

1'oIíoísíh řlcortfc fJríííhflm jenž J

Iv )byl obviněn ze zabílí ve Kpojení n

fmwlnýni zlřclciím V Hcoiia

prmlíékří V Í'1ZI JiO'

íeiu září Jílíít byl v díxfríkf

ním koikIS sklwMn iivínným
Wlllíiw l Wílkiíiiíř jiný o- - dl

mižký poííeja byl porotou krí- -

Dejte te naverbovat na Farnam ulicí me
Ú 17 a 18 ulicí nebo v čísle 4808 jižní 24
ulice Omaha Neb

#V cizině rození obecni jsou vyzývání
aby ie přidali k tomuto proslulému nsbras

mm Brody Comífiálfdho mnán umím vinným %

pří jíní nf ápUlku Wílkífoíníí byl i

mmUivhit fa H oubím přijmu I

ol íry TV1 hově 12f7 ífd nl„ Advo " TownX'- - yikemu pluliu i Ml jukl foktfk 'M ií

jí
fř"J MtwMHt Mi¥ tumnlM bh
}!i!oiped líkér#'b z&kontt


