
kterém časopisu National Bime- -
Pokrok aur i

tallist H F Bartinem
[— Upozorňujeme české matky

v Omaha i So Omaha na zvláštní

pozoruhodnou okolnost že mezi

námi se usadila Aloisie Bártová

cjhraMy iTTIT) TTTTT iT

Máme obé nejlepSÍ jakosti a za ceny xxeJxiiiSi íidai jiná firma

nemf že vám nabídnout! tak dobré druhy za cenu levnější než my Mimo

to obdržíte oi nás ochotné a okamžité obsluhy a plnou váhu ať objednáte
již led neb uhlí vše v stavu nejřistším Naši vozkové jsou úslužní ku kaž-

dému z naSich příznivců Objednejteled i uhlí u nás a budete uspokojeni

South Omaha Ice O Coal Co
Telefon 1197 1601 Famom St Telefon 37B

výtečná v Praze vyučená porodní
babička a bydlí v čísle 1345 jižní
16 ulice 82tí

— Dle uveřejněného výkazu na-

vštívena byla výstava zamississip- -

pská za měsíc červen celkem 289-35- 1

osobou z čehož však pouze

Podzimní a zimní

obleky
Nový katalog se vzorkami našich nových podzimních a

zimních oblekťkmáme nyní poruče a jsme připraveni jej každé-

mu na požádání zaslati Piíle si o nfj hned Vzorkový katalog

tento jest zajímavějším a viděni hodnějším nežli kterýkoliv

jiný V katalogu tomto obšírně popisujeme vliv ochranného

cla jaké účinky má na cenu obleků a na cenu vlny Katalog

tento vyličuje vám jak na základě onoho ochranného cla ně-

kteří obchodníci dovedou užiti nekalých námitek aby tak zvý-

šili cenu svých obleků a tak dodělali se skvilého výdělku Kata-

log tento vás poučí jak a kde můžete kotipiti kalhoty z čisté

vlny za pouhých $150 celovlnlné svrchníky za pouhých $500

jakož i celé obleky celovlněné za velmi nízkou cenu Poskytne
vám poučení tak mnohých a důležitých jakých vám nutno vě-dě- ti

mezi jiným i jak a kde vám lze ošatiti své dítky za ménl

peněz než-- H se vám to aŽ posud podařilo Piíle si o katalog
tento jeitg dnes Nestojí vás nic než-l-i jen dopsati nám a udati

nám své jméno a číslo svého bydliště

više v zábavní místnosti oné hrálGrROCEMI 166882 bylo osob platících a 122- -
Pravou
českou Ob i dva pocházejí z téhož místa

Vlastni 469 prošlo turnykety" na volné

lístky Ve čtrnácti různých dnech

byla návštěva na volné lístky větší

a před šesti lety před vystěhováním
se do této země došlo mezi nimi
k nedorozumění jehožto výsled

Jos INovéLk
ví 1252 již 13 ul

Hojný výběr Čerstvé erocerie zeleniny za-

vařenin atd za ceny mírné btítf
než návštěva placená a tím hlavně

otevřeny řiditelstvu oči že v ohle
kem vražedný pokus byl V neděli
sešli se totiž poprvé a když se
Wardinz dozvěděl kde Zahany

du dosavadního vydávání volných
lístků něco shnilého býti musí
Proto také jmenován ve čtvrtek
zvláštní inšpektor kterýž radikální

opravu ve směru tom provésti má
tak aby na dále volných lístků

používati mohli výhradně jen ti
kdož k ním skutečně oprávněnými
jsou

— Rychlé spravedlnosti dosta
lo se ve čtvrtek J Breananovi riw
kterýž ve vetešnickém obchodě

pí Reubenové na sev 16 ul při
krádeži kalhot přistižen byl Po Letoiné tvrdé xlili $75o tuna

u J Levj-h- o 715 -- 13 ulice
Zásobte se n viit nežil Dřlblatí JáDrodávám nejlepM tvrdí uhlí které déle hoří a

Z NAŠEHO MĚSTA

— V sobotu zatčen byl t městě
našem mladý černoch Buddie

Carter kterýž v Leavenworth

Kans pro vloupání se do náklad-

ního vázu železničního á pro
uhlí z téhcž zatýkačem

stíhán byl Carter dlel již v městě

našem několik týdnů a ani ve snu

jej nenapadlo že by zatčen býti
mohl neboť měl za to že přestro-

jení a úkryt jeho nevypátratelným
jest Představoval totiž v jedné
panorámě na sev 16 ul 'divokého
muže z Borneo' a byl prý tak vý-

borně upraven že ani vlastní ma-

tka by jej nebyla poznala

--— Tenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím

dále tím větším magnetem Teď

Rudolf čepuje též pravé importo-

vané plzeňské jako malvaz To

je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepička! A což ta chuť! Ja-

ko křen! Když jste "y městě"

neopomeňte zajít na 'jednu' plze-
ňštíhn tfoha tu velknn a nč if se

svém přivežení na stanici policej-
ní postaven byl bez odkladu před
soudce Gordona a v 30 minutách ujištění áe dostanete 2000 liber na tunumnohem více tepla vyaava a mažete oyu

es t i ra ttt „tv i i_dtMml Jpo spáchání krádeže nalézal se

již na cestě do vězení okresního

Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a ner
vosnost ztnizí po Jednodenním užívání Dr
k lloe'i Great Nerve Eestorer Zatlete sl pro
E2-0- láhev na zkoušku Obdržíte Jf zdarma

B Kline Ltd 031 Arcb t Pblladelphia
Pa HDTKfttf

zaměstnán jest došel si tam jed-

noduše přiblížil se k 'němu ze za-

du a vytáhnuv dlouhý nůž dva-

kráte do zad mu jej vrazil a když
pak přepadený k němu se obrátil

ještě jednu ránu do prsou mu za-

sadil Útočník byl zatčen raněný
pak dopraven do nemocnice kdež

poranění jeho ne příliš těžkým

Hostinec prvé třídy
vlastní Vác Šebek na rohu 9té a
Pacific ul pouze půl bločku jižně
od B & M nádraží Krajané
kteří Omahu navštíví mohou tam
zanechat! svá zavazadla psáti do-

pisy a vůbec naleznou tu vše mo-

žné pohodlí Že na výtečném
omažském ležáku a dobrých dout-

níkách chyběti nebude za to vám
ručí váš Vác Šebek dt7i-i- m

— V sobotním zasedání okres-
ních komisařů učiněna byla ruči-

teli zbankrotilé Midland State

banky v níž okres na 520000
uloženo měl nabídka na vyrovná-
ní a sice nabídnuto všeho všudy
I3000 O nabídce této bude uva-

žováno v některé ze schůzi příštích
pochybuje se však že přijata
bude

'

— V Hagenbackově zvěřinci

přišel v nedali odpoledne k vážné-
mu poranění jeden z krotitelů zví-

řat Týž vložil totiž hlavu svou
do rozevřené tlamy lvovy a v oka-

mžiku tom lev nejspíše zálusk na
lidské maso dostal a následkem
toho sanice sevřel Nebýti rychlé-
ho zakročení pomocníků kteří že-

leznými tyčemi lva k puštění své
kořisti přiměli zajistě nebyl by se

krotitel vícekráte před veřejností
produkoval Odnesl to pro ten-

tokráte pouze jen ranami na krku

aby si tam přisouzený mu trest 30
dnů odseděl

— Kdo chce mít zuby bez bo-

lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní-

mu lékaři 1402 Farnam tel 156 1

— Čtvrtek bude jedním z

dnů výstavních —

oslavován totiž bude den indián-

ský při čemž pořádán bude prů

Hioíln oo dobrý pekařský pomocník 8tá
JJ1CUII OV lá práce a dobrá ii zda Jen ten
kdo zná ave řemeslo ar se přihlásí u Adolf:
Svobody 1403 Jižní 16 ul 89--tf

Hlodá ba více stálého vytříknllUU oc denně inruíujerne každému
kdo sl vezme Jednatelství pro naie nové obra-

zy Žádné obavy před ztrátou Hlaste sen
O &S Bllbermann SUPaul Mtnn Zmiňte ae
O tomto listu— ueo t ř lvod jehož zúčastní se všechny

delegace ježku kongresu indián
VvnrnílÓm ▼'J' J' PH dávnými lety
JprUUllIH aaloženyT zkvétajicí a do-bř- e

se vyplácejíc! obchod ae zbožím amtlenvm
skému poslány sem byly Průvod

zahájen bude v 1:30 odpoledne a

po skončení jeho uspořádány bu
dou v indiánské vesnici razné zá

pasy závody hry a tance indián
ské večer pak koncertovat! bude
třicetičlenná kapela indiánská
' — Nedělní pik-n- ik pořádaný

— V pátek vystaven zatykač na

JacobAxmana zaměstnaného do

nedávná u nábytkové firmy H S

Abrahams & Co na 12 a Far-

nam Axman počátkem července

přistižen byl při Šizení firmy a

bezodkladně z práce propuštěn
jiné pak kroky proti němu neuči-

něny z ohledů na jeho rodinu
Tím dle všeho byl však Axman k

dalšímu okrádání firmy ještě po
vzbuzen neboť kde mohl peníze
firmě náležející kolektoval a tu a

tam ještě třebas si přivypůjčil V

pátek to konečně naS propuklo a

zatykač ná něho vystaven

— V příbytku dr W H
Christie-h-o na 21 a Miami ulice

udál se ve čtvrtek večer výbuch

plynu kterýž snadno daleko hor-

ších následků míti mohl Hodina
večer nebyla doma a když doktor
domů se vrátil a dveře otevřel
ucítil sice silný zápach plynu
vzdor tomu však přec jen sirku

rozžehnul V témže okamžiku

udál se však výbuch a to tak sil-

ný že k zemi sražen byl Plame-

ny vyšlehnuvší byly záhy utlume-

ny tak že škoda jest jen nepatr-
nou Jak zjištěno spůsoben byl

výbuch tím že jeden z korunních
svícnů spadnul tak že plyn plnou
rourou unikati mohl

— V páteční schůzi rady kni-

hovní nastoupil úřad nový Člen

rady dr W H Hanchett a jme-

nován předsedou Reedem na vý-

bor právní

spojenými svobodomyslnými spol
ky našimi do nově upraveného

totiž střižním a grocerlí Krám v kterémž ae
obchod nalézá pronajmu Jest to v ryze
České osadí a znamenitá příležitost k doděláni
se dobré budoucnosti PflbliiUy déjtež ae pří-

mo u mne pod adresou: FHaNK KDBÍK
Krtí PKAGUE NEB

Vňa in Frank KreJžek Psal nám před ví-- °

J° ce než měsícem i LUlr Oklaboma
Terr Odpověď na lebo dopis byla odeslána 9

Června ale teď vrácena a poznámkou pottov
vskébo lese nikdo po celý mésíc o dopis ne-
přihlásil Hed Pokroku Západu

Pékná farma Ul% ffiř&JS
no 10 akrft louky pouze 4 mile od města clu-Jícíh- o

1500 oby vatelA teíti sousedé I ieítí ob-
chodníci v ničsté prodá ae velmi lacino aneb
vymění za městský majetek Hlaste se U

F J KAŠPAR tf
1424 80 18 St Omaha Nmh

il Tirndoi obuvnická dílna 4 střevíce
i prUUCJ pH 2 ns rohu 84 a N ul v
So Omaha Jest zařízena veškerým obuvni-
ckým náčiním Jakož i novým llolm Binder-
ovým strojem Prodá ae laeiao Poptávky
díjteí ae u pekaře p JOS KADAVÝ
W-á- x roh as a ML uL So Omaha

parku Hascallova byl nejlepším
důkazem toho že lid náš pořádání
Českého dne" na výstavě zamis--

sissippské si přeje a že neleká se
obětí s tím spojených Ač z rá

jichž sešití deset stehů vyžado na pršelo a po poledni když průvalo''
— Prach milion kamaráde to

je vedro a ta žízeň přímo sahar

vod vyjiti měl ještě notně zamra-

čeno bylo počli účastníci rychle
se scházeti a čím víc se vyjasňova-
lo tím více návštěva rostla tak že

právem možno říci že tak velkou
schůzku krajanů našich již po hez-

kých pár rokft jsme neměli V

parku rozproudil se rychle čilý ži-

vot a cvičení Sokolů a uniformo

ZABAVITStotroM

budete cítit jako doma 99-- tí

— La Bella Selica jedna z ta-

nečnic v ulici kahýrské nasytila
se již Života a proto také v sobotu

pokusila se o samovraždu kteráž
však se ji nezdařila tak Že po ně-

kolikahodinovém léčení z nemocni-

ce co uzdravená propuštěna býti
mohla

— - Před soudce Gordona po-

staveni v sobotu John Bayer a

John Dee na obžalobu pro ukra-

dení 1 8 slepic z kurníku Chas

Curtise v Čís 2248 sev 19 ul a

vzdor tomu že důkazy proti ním

byli přesvědčujícími propuštěni
přec oba na svobodu Obžalovaní

vymlouvali se totiž že prý pouze

jen v kurníku se spletli neboť na-

mířeno měli prý na kurník jiný z

něhož majitelem téhož dovoleno

prý jim bylo nějakou tu slepičku
si vybrati když by zapotřebí toho
měli A nejapné výmluvě této
návladní uvěřil a sám o škrtnutí

obžaloby požádal
— Paulině Koobetsheck výteč

ná zubní lékařka v Čísle 1416
William ulice nabízí své služby
všem kdož pomoci v oboru tomto

zapotřebí mají dtS43m
— Přes Chicago dochází k nám

zpráva že prý tajemníkem dosa-

vadního náčelníka policie naší

Gallaghera stane se právník pán
Karel Kubát Týž meškal prý
totiž v minulých dnech v Chicagu
za účelem studování Bertillonova

systému měření zločinců a když
tázán byl proč tak činí odpově-
děl prý že za tou příčinou aby
povíoostí tajemníka náčelníka po
licie kterýžto úřad prý v nejbliž-líc- h

dnech nastoupí náležitě za-stáv- ati

mohl

— AI pijdtle na Kubu aneb na

Filipa {Filiýiny) nechte si upéci

buchty ic Zvonečkový meuky K do-

stáni víade 75tí
— Vražedný- - pokus

-

spáchán
byl v neděli večer v ulici všech

národů na výstavní Midway a sice

útočníkem byl Syrian Calil War- -

dicz a cbítí jeho stal se tlike

Zthxny kterýž roli tančícího der-- 1

vané čety ModerníchnDřevařů sle-

dováno se zájmem nemalým a pro

ská hle vždyť mám slinu jako
dvacetník! Pojďme k Franclovi
na jednu víš tam na severozápad-
ním rohu 13 a William ul co

Čepujé ten výtečný Schlitz-ú- v

mok on tam má vše tak fajn zaří-

zeno a luoč vždy tak výtečný že

jest gusto tam posedět 86tí

— Tento týden odbývati bude
se v Auditoriu zajímavá debata o

otázce finanční kteréž nejpředněj-š- í

politikáři naší země se zúčastní
Strana zlaťařská v debatě zastou-

pena bude kongr Mc Clarym

vázeno bylo zaslouženou pochva
lou "Zvěřinec" dělal obchod

uspořádá

KATOLICKÝ SOKOL

v sobota dne 6 srpna

V SÍNI K W BARTOŠE

dobrý u náleven nestačili sklep
níci nalévati naše dámy měli s

připravováním chutných zákusků
a zmrzliny plné ruce práce a na

"podlaze" tančeno o sto šestz Minnesoty guvernérem Shaw z
Nenucená zábava při vzorném po-

řádku potrvala dlouho do noci

Pozor rodáci!

Nejlepší kočáry a koně jak kní-

žecí lze u mne objednati na český
den a sice za I400 od 10 hodin
ráno do 3 bod odpoledne Objed-

návky musí býti učiněny do 22

srpna po té bude cena zvýšena na
#600 Spolkové vozy s dvěma

páry koní % 10 00 až #2000
Hlaste se u

J Krejtt českého pohrobnlka
1240 So tj St Omaha Neb

Iowy Carringem zWyomingu se-

kretářem pokladny Gagem P
Rogersem a LR Erichem z Colo

YSTUrSÉi Pán dámou 50c

'
DalSÍ dáma 25e

rado H Whitem H F Peabo-dy- m

C S Fairchildem a W

kdy i ti poslední účastníci rozchá-

zeli ses přáním zdaru nastávající-
mu 'českému dni — Čistý výtěžek
nebylo nám možno dosud zjistiti
zajisté však bude slušný a měrou
nemalou ku krytí vydání s pořá

—7
v

Dodsworthem z New Yorku E
Atkinsonem a H W Peabodym z
Bostonu prof J L Laughlinem
H P Robinsonem J H Eckles- - dáním slavnosti spojeného při JS

spěje Zprávy spolkovéem z Chicaga M E Inglesem ze
1PRHHH— K vážnému úrazu přišla v l

pátek paní Phillipina Aurová na

21 a Pinkney bydlící Táž chtě
la sestoupit! z pouliční káry eletri- -

Cincinnatí JohtTP Irishem z
Caliíornie a soudcem Crawfordem
z Dallas Strana zelenáčnická
bude míti hlavního zástupce svého
v bývalém kongresníku A J
Warneroví z Ohio a strana stří-brařs- ká

bude 'zastoupena C A
Hownem z Duluth senátorem Jo-nes- ěm

z Arkansas poslancem

cké na 16 a Čapitol ave a jsouc

Kiiepaaný ochotna zva ct rodáky
kdykoliv do Omany savitavti do
vébo prává dostavěného a valní po-
hodlím opatřeného botela Poatete
I světnice eistá výtetná Česká kn- -

"ápoj Mjlepli Oany níské
Pohodu I obsluha vyrovná m oej-leoii-ai

hotalAsa nim

Tater Cslaakas list 69 WOW

odbývá svou pravidelnou schůzi
dne 9 srpna a jelikož se český
den blíží a jelikož bratří špatně
navštěvují schůze proto tentokrá-

te neotálejte a přijďte všichni je-

likož předléhá důležité jednání
stran vozu hudby atd

F J Fitle clerk

ve spěchu nesetkala a skočila dří-

ve než kára zastavena byla Ná
sledek toho Byl že odvezena do rmu s rozbitou hlavou a Četným!
odřeninami Vartmanera z Montany a redakto--


