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Orpheum Divadlo
7 fedgQlnnKilnlíi

Z'

0

Ukončí v cobohi 26 červnatunu

Y 1 M íifi mm
V r V lobotu:

vt Me - "CliOTÍlCU DIVIDED

HlANK KKKNAN

VntdilUvpondilit
Niftvidtai — TlM MIX

DnsaT LOVa" - a
ni-TI- 1UHAK1I mmUK

'ADVCNTU3C3 or ItUTH"

-P- aUTttj-
(UADVH ltH(M'KNVKII ve Me

wiirr mm"

TMonnl prodof mýdlo w0
Kdo ffiAM jeď m podhati Jnlí

Diamond C mýdlo
5 kusu a 18c

Bílé boraxové mýdlo
5 kusu zn 25c

Old Duích Cleamcr

3 kriilncn 21c

Goldcn Rod cintíč

Velký paklik 17c

e "diMá president'' přínescS sobě

ribavné I poučující dojmy

krniMl alim hranlee a amffoval k

mřtti konvrnfnfími A H níl-n-

počrl v daverh lidu tnll na ka-bfit-

připíchnutého ►Imta a vfie o
N

Novináři pohluí na národu! po
litické konvence seriosní" a liéíou

výjevy v možné následky — Tuto
--TllUná Ulka na koiilť

konvence jest jil moje rhrta a z
Obdivuhodný výbér nových VRorkA a

zlmrveid na iuiiké a pro
kn-ill- e

Nhiit waisty a pnjnmait HO paleA

poKnrovatl pftsobílo dojem velice

malebný
Národní rrp konvenen leloa in?-l- a

ve? Rajímavostl jeMo ne na nt

podílely politického zájmu lény a

následkem toho také větfit počet

zvědavých navštívil město Zeny

ovfiem vidy ne nodílely na národ

o kaidé sobě přinesu jme poUČne a

trvalé dojmy jej značně pftsobf
na mé politické přesvědčení kterél

Mrokni kvolná (i!)c hodno- - yl Q
jest jak každý čtenář ví republiírdi od proslulo firmy obuví ta Rvlánlnost m TtOi
kánské ne vsak straunicke —

Vědomosti nám dávají moc kteráZephyr fingham
: nich konvencích avíak ne v takoP

pňsobí v našem životě a vyznaču
Mlrocp pruhovaný kostkovaný a nčco

Heefcr a j oblíbené výroby j barvy ttej-jemnřj-

jakosti dobře ne perou 'J2

palce Šířky báječná htnl- - y
noty yard za TrOC

Všecky velikosti a Šířky

ji) uměř jinž se mamo brát i

Dojmy % cest a z velkých shro-

mážděni mají své "já" na na Re

působeni V životě —V H

vím počtu ne zvědavosti jako le-

tošního roku

Davy u příležitosti národní kon

věnec m thromá!dí ze všech kon-

čin země a město jest přeplněno
nadšenci Mrany kteří jsou Rdo v

zájmu toho neb onoho kandidáta

Velkosti od 21 do 8

Sirky od A do E Plátno na laty
Vzory vyobrazené
ze zásoby

li

i r n7tom itibla til

V pravého irského lenu Rhotovcné v

Irsku vSecky Jíúdoucf obyčejné barvy
— dobře Riiámá lloyal Irish kvalita
'lil paleft Aířky hodnoty 1 £%Ck

N yd RvIáStnost za 1 aO

oupui uyiy

tento prnloj učinili nanojvH
AIIVCIIOM

přidali j"iin' CM) pňrrt nízkých

střevíeft z pnu idclné naRí zásoby - střevíce

jež jsiil"' až do této chvíle prodávali Rii ?"

„i hVi uliv Velkosti v IčcMo fi'0 párech ne

a r každého návfitěvníka RÍrá ne-

dočkavost výsledku Mnozt lidé

jezdí na konvence národních stran

politických jen k vftli tomu aby
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t :velkAli a éílkv
Alf 4nnpřoto újlnj

A 1 K Bily organdio
mohou býtl zaručeny tuk úplné j"l v nové žnsilce slmra uvedené mohli říci avýrn aousedóm že byli

přítomni nominování presidenta
Spojených Htétfl A možná že nnl

-j- V neděli provedla policie ná-

jezd na obydlí Edwarda (Včelky
5037 jižní Dvacátá ulice kde ně-

kolik jeho ka tnu rádu se shromáž-

dilo aby hrou v karty se pobavili
(Včctka a osm jeho přátel bylo
witčeno Policie praví 2o John
Svoboda 5818 jižní Osmnáctá ul

který zatčen byl a ostatními
této společnosti tekuté

občerstvení

+ Tom Duckworth 2002 N ul

byl zatčen ve dvou dnech dvakráto
nrn tinzáknnní vlastnění lihovin

V sezono nejádoiícnřjší bílá prací lát-

ka krásné průhledné jakosti na fiaty

Živfitky nebo lduzy 40 paleft Šířky
dví výmineéné hodnoty ! AA
yard au 79- - n aUU

y konvenční aíni nebyli neboť jest

nicméně všecky jsou dobrých prntajnycii vciikomi a mim mrun

nu dokonalé připasovánl a kvalitu provází každý pár

Vzory ve výkladě jsou
nemožnoatl aby každý návatěvnm

se dostal do HÍné zaKedacI Hez

vstupenky nikdo m nemuče do- -Tiaténý voile
putky Krásné zpracovaná látka ctvercovitě

tišléná a (leorřetto efektu nekoneí- - stati k zasedáni
Z koilnky finérovací ox-řor- di

vojenské kramfleky

Z hnidé kolínky šnérovael

Z černé kozinky so dvěma

dírkami na Šněrování vojen
KonveněnI město vždy hradí

výlohv konvence které řasto pře- -
ny vyber barevných kombinaci nej

ské podpatkyOXfordJ kožené Louis pod

- — - - -

Duckworth zuoeíj bylinejprvo v

aobótu večer kdy něco hrozinko-- ''V Zi ' ' '
! " ' " ! ' '

I i V od 125 dnlGO vard a '

ehodnttil muNÍ zaplatit i' 'Za' tako--—— Tisiua OinffhamVAA výlxV x 1000 pórft
liW-lltih-hli- Ntfv(fň a () púřu hl

ÚHohy ya xvlňnt ní výprndcjiií cimiii'
vého alkoholu v jeho pťodejně
lihunrostých nápojů bylo naleze

Tenký a rozkošný na letní fiaty n biu- - £ vých příležitostí hotely počítají

dvojnásobnou cenu za pokoje a

vzdor tomu vfiecka místa Jhou za
no V neděli odpoledne policie na- -

Qbjcdnávlcy poStou ee vyřizují! Žádné objed telefonem zy vesmřH zaručené pevné larvy ata

kusu na výběr — AQ I 5
vžtívila jeho místnosti znovu ro- -

licio tvrdí že Duckworth rozbilmluvena dlouho před konvencí a

v mnohých případech předem7Ut i iyard za
s kvartovou láhev kořalky o podla

Bangkok Bhantung
hu za bárem dříve nežli policisté

7 'íin( pár uinřlccky isliotovcnýcli pťcsk duji w zdarma Vid

AtfVlasini (lýn jirm pumpK třm kdož dávají prcduimt (Joloiiiíilnl

nabídka mifmn

i l

11

1890 pirft lkných
itřneft témiř ik v'
} loyltnt cui
Brtadetf Siom
Východní itrtn

Kdo jede do konvence a úmy mohli ue jí zmocnili Byl propuštěn
slem v něčem ho noučiti ten vždy na záruku v obnosu $J10

S krásným leaklýtn hedvábným povr-

chem látkňí tia obleky Hiiknfi a kabáty
znamenité "pro noRení o prázdninách a

při cestování přichází v obyčejných
odstínech 30 palců aííky QQ

sobě přinese mnohé poučné i směS- -

Papír do kuchyné né dojmy jak o davu na ulici tak
i zo zaacdací síně Dojmy zc za

t)lr

v oatmcul pa

h Látka na utíráky "

Tplné vybélenA h ozdobnou borduroii

lálka na ulřráky hehkť' vMlTcbavd ja-ko- li

zvláAtň liolovcná na porcelánová

avv POZOR!yard za sedací HÍně Jnou mnohé ovSem nl :
: :
l :
s s

Tiiténý Marquliette jakého úhlu člověk na ně pohlíží
a skleném'' nádobí hodnoty 1 7 _

ižonyml uhoď

12ůc
papír

2!)c yard zvIiiAIiiohI za i V
Prací pokrývkyivích vzorkfl

itnout v doraí

Přední úprava síně a jej! malebná

výzdoba umělecky Kostavená z

praporft a národních barev Po-

hled nit davy a jejich ho chování
v ('oIIhcu tribuna a v pozadí

oHohnoati různých zemí na-S- i

Kcnátořl a poslanci a po stra-

nách tribunv Scvcl ata novinářft a

Až navštívíte Omahu

podívejte ae též na Prahu

kde velký střížní obchod mají
a co budete chtít vám dají

Ghloborád Bros

Nové vzorky na Kvřtlé a tmavé základ-

ní barvo 'vhodný na záclony do jí-

delen ložnic nebo slunečních místno-

stí :)() paleft Široký 2 až 10 yardu

délky hodnoty !)—7ro ydj OA_
' ' ' OWyard za

Bělený a nebélený mušelín

Zhotovený ze Nilné kulaté níté z pří-

ze seskupený ve DVOU CA8TICH

llc

Obnifírná rAno1)m pnpírn do kuchyní

m uhodnou bfdiiroit' pokud Q_
Konvice na kAvu

Dokonalo prvé třídy potfvanc" xloJíl

žúdnc h kazy íibožíj vdkoHli na Vj a

2 kvarty i RvlňStnoNt jedna

" — Velké koííky
Do trhu nebo na výlety t nejlepSích

jilmových dcHck hh dvčrna OCÍ#
držadly} ívlAStnont 2 za Jt

Papír do ložni- c-

Papír víceh burev a vsorkA n vystrí-haný-

řdiodnýnd bordurami dvou

ÍÚHtlch zAvitek za 12c 'j J3(

pír
dvojbarevný h

1254 jižní 13 ulice :: Omaha

35c UCAHT 1—Jlodnoty 45tí

zvláštnost vard za

před těmi v parketu delegáti a

náhradníci v počtu 3808 a každá

delegace ae jménem atltu VSo no

zdá nevsedni nlné ducha zleoSiti

Mužské ipodni prádlo v celku

pouze za $iz&2- -1 ítfdnoty a'Je— On 1

zvláštnost yard za £ě§JS p §a: koloniálního
populární vládu ftcči pred za Mužské koáilo a podvlékaCkyní- - o to hájením prozatímního zasedání aa : pouze za 6ďcBílý nainaook

S krásným mékkým kyprým ]ovr-che-
m

nrostý Škrobu : žádoucí na spod
též při permanentním zasedaní vy
volají nadšení a apnlaudu trvají

Vábivé letní šaty ní prádlo a lingerie Jití paleft Široký čího mnohdy až hodiny VSeS 5
m

m

I =

Mužské kalhoty pro svátek za

$350 $400 $475 $600 $000

Spodní prádlo pro ženy a dítky
vzhůru od 50c

Mužská obuv krásná a trvanli- -

z ozdobiiíeh voilň krÍKtií fiíroco pruhovaných lá- - 39chodnoty 0 centu yard
za

to činí dojem úchvatný a mnohdy
i směSný a unese sebou i rozvážné

Ani 2"i() tuclfi pracích pokrývek tu-

recké látky ozdobné liarevné Široce

pruhované" i pravidelné ho proilávají za

j''dna pokud Klaéí g
jedna za

Stolní ubruay ea 308—
1'plnň vybílené a zhotovené z rnereerl-hovauéh- o

damaňku velmi jemné kvali-

ty kulatých vzoru vábivé milHlry ob-

divuhodné kvality na trvání velkosti

70x70 hodnoty 500 jeden pokud ale

bVtO ubrusu Klaéí jeden 3#Q3
Pokrývky — —

Tyto pokrývky jnou háékované kvali-

ty zoubkované m zih( fičenými rohy
množní ví dobrých vzoru pravidelné
vcllOMi obyéejné prodávané po 400

zvláštnost pro tento vý- - Q IQ
prodej jedna za A

Háčkované pokrývky
vhiHlé téžlíé jakosti háčkované po-

krývky h obroulieiiými konej j mnoJÍHtví

vábívýeli vzockTi nu výbér velkoMtí

HL'x!)2j pravidelná 100 hodnota fro
lento vý'prodi'j jedna A Oť
za tT£t%J

Ozdobné pokrývky - -

Vyíívané pokrývky vábívých barevno

vyžívaných vzoru nékteré mají vložky
m jnou krajkami ozdobené pravidelné

TWOU

J' tek kottt kováních a íirocp Druhovaných (riiiifliiiínfi ---
osoby Při přednášeni řeči nomi

nační a pří hlasování nadační jo

Tiaténý batiste
Velká řada vábivých květinových vzo-

rň na bílé a barevné základní barvě

vhodný na Saty blůzy a haleny pra

s lva $460 $500 $650 $800 $900

vcHmíi žádoucích barev vkusných vzorň velmi dňkladnň

zhotovený velkoHtí na vkokyj zviUtnout — v tomto vý-

prodeji
' iHHz

PEO ZENY SLEČNY A DĚVČATA

přímo báječné a podoba no "vá
33
3 = lčenému ryku"

(lelkem vzato každý nobě odnovidelné JJíto hodnoty —
QC%i

zvláštnost vard za mš%J £5HODNOTY OD &A QQ se dojem poučující ježto vždy ve

Ženské a dětské střevíce za vel-

mi nízké ceny koupíte u nás

Ženské krásné fiaty z látky
gingham po $400

Jodny$8 do $10
-- Oingham na šaty - licí muži strany jsoil přítomni u

vyvoláni k Oslovení obecenstva
200 HatO li nošoní po domácku Tovární zbytky íiroen pruhovaný

kostkovaný a proužkovaný akvostná

kvalita tm fiaty a zástéry pokud 4(KX)

yardfi staéí —
i-
- vr

Jsme hojné zásobeni daryyard za i
Oingham na záitěry pro červnové nevěsty

Tucty dobrých Mylu h KÍnjíhumň perkílft chanibrayft a

lawnfl velkosti 'M ú Hi M e vám nankyti jříležitost

koupiti ni dobré jrací Saty prňví nyní když jo potře blije-

te i% námmnÓ nízkou cenu — avlAStnont pro tento vý

prodej pouze n'
HODNOTY OD $2 DO $100

ZVASTN08T ( QQ Pro tří-den-
ní

w }l00 výprodej

2 i
m

i
m

i :
m m

l 1

: i

Ktaudardní kvality vesmís žádoucní

kostkovaný {i až 10 yardů délky roz-hod-

'Mc hodnoty — OřS%ftH( hodnoty váií výbér ClCká
zvláštnost zajedna za

Přichystali jsme značnou

zásobu darň ze stříbra i zíata

pro ty kteří hledati budou

zboží kvalitní a spolehlivé "

Trvalým obyčejem hývá

Utéráky Romper Cloth

ínérovaéky

trvalým a významným da- - +

Irm niimátnvm Proto zveme

ijpli' vybílené huck xútvkby %

konci) vrlkonfi lflxM

hebké a vntiebavé kvality pravidelní
'lfte jeden vrlká zvláAluoít pro ten-

to výprodej —

0lpjeden za

Obyčejné a ozdobné crim——

ideální záclona do kuchyné n hžníeej
21 nt m pálen flírkyj žMoueích délek

Vás k návfitévě obchodu na- -

rnct —

'kout řtyřkvrtflv4
lprvint pot roKit

ra J09
ÍCiUimut —

'liiohot udrží mM- -

t

- mt
0vi politurtt—i

ficho byste spatřili výbtavu
naií zboží

zlatnického a klenotnického

hodnoty z 'im yard 1 C'_

Vesměs ustáleně proužkovaná látka a

obyčejných barev praktická prací lá-

tka tm rompersy-
- obleky fiaty a cover-all- a

pro hochy a dívčata zarděené

pevné barvy eeníná A Q _
yard za T"CJw

Chlířon voila
Krásné jakosti a pamkulkovým okra-

jem zhotovená ze soukené přízi t zahr-

nuje vfiecky jednobarevné odstíny
Černé a bílé 40 í 44 palci fířky —

b od not y 1 00 ya rd — Hlín'
zvláfituot za #V

Vlnlné poípinM ikrývky—
Uuú Široce pruhované a obyíejné hí

lé a rdznýinl bórduremlj spojené a

pravidelnou Dvhérovou nebo hejvéb-no- u

Muž kom nékUré míjí okriji nití

profiíté každý fiť fini vfUrti nt
dvojitou ponte! — pravidelné Wf
nt UM bodaoty - 1 A ftA

yard H Caflawcn Slavíš

2v dbr4 mofjoly if prfioťrnou (otva
oi) z pvii4li0 ťouttlu AkldriA kontíícml

řokl4'liiflé mluHu ofnli(i} j}V'l6tiiřl'

Ul výpwH ' 171
— Téiké ínérovaíky
M4lii m navinuti inUvy iť mu jí

tvfií z íe!ovfcb rnl iMky u

vfnkf ((iÍIkiiI( iiřiiftuífilelnii ňy
kyCIÍchi (fKfíllii4 f íiol notu y

BrtuUry Bandtaux —
Viin' ' v4llv v Mu I v 'ln

'rvlf#l4 ! hodnoty vílkí

iívl4Mfi#t ř0 tnto vřídj jdfl

řrq hochy coveral)

'{ it naiM kUré ťy míla kž- -

di ifintka ýl'd4 ižlt v#řllit imisní-o- i

tvué lmfo vzory M nout'lwl
I4ky wlkwtí " 1 í wh Métí Mff

i Pro wná oviřwli —
př(Makvl# oplw' mdrbo dím)(

k'ff'l(ml v íďi vynk "ZDryj vřlktt
fi nt 411 pfíilnl % 0 khíyj
nft iř vťHí J"ly W

Záclony

jež velmi dobře hodí se za

dar ku svatbám

Ochotní budem pří výběru
Vám nápomocní Zboží na&

jest spolehlivé a vždy

'tet

zkout za ie 7 Nottíiiírham Fílet nífkové látky i

'iV'i yH ííroké a !l yardy dlouhý

mřiotv( c jích njd uhodných} —
mm tiltf ž

MkkiwM v tomto výpro 1 OJÍ
drjí jedna u

0ř Pilet Nit JP Wi DAVID
24 a II ulice — proti poltíAfnktívnfr-- vzorkn M ni 40 pHi

Útky hodnoty nt yird} vlá4tnoht
MfkílUI 1M í $0 tSt OZlAHA iip

X ' iii i tH pokid M Ywi tf4'lfy) vt4 iwM Z JívaUt efeca WWW a weavitwyva?d mi i

Ulili!4'"""llllMMf IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII 111 Hulí - lMIMtIltfll


