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mim

dvě obrovské kanadské husykteré
došly v úplném pořádku a ujišťu-je- m

jej Že jim bude zadostučinč-n- o

Za tento přátelský projev
srdečné díky!

— Charles McDonald 2612

sev 17 ul sražen byl k zemi

jiné ve skladišti zboží v přízemí a

když ubohé se o něm od domovní-

ka dozvěděly draly se již plameny
téměř do světnice Zděšené žen-šť'n- y

pozbyly úplně duchapříto-
mnosti Některé asi sedm počtem
vrhly se s výše třiceti stop na ka-

menný chodník a jiné skrze plame-

ny prodíraly se ven ačkoli žebřík

záchranný kde židué nebezpečí

Obchodní naše budova jest plna přimtřeniho zboží pro veí-ke- ri

kupující obtcenttvo a to z mnoha podstatných příčin Před-
ně kupujících příznivců se k nám nepřetržití jen hrne za dru-

hé zásoby zboží máme přímo ohromné — a pak — my vždy
dbáme toho s vámi obchodovati — ano vždy jest naší snahou
uspořiti vám při koupi obleků co nejvíce peněz a vždy prodá-
váme nejlepší obleky s nejmenším možným výdělkem Můžete
poukázati na nějaký závod v Omaha jenž by pro vás tolik

dobra jako "The Nebraska?" Můžete nalézti jiného zá-

vodu který by vám prodal $650 až $750 obleky za pouhých
I500? Můžete v kterémkoliv jiném závodě dostati $850 až

$950 obleky za $750? Kupující u nás nám vypráví Že oble-

ky od nás koupené jsou u porovnání ceny a dobroty vždy da-

leko lepšími a lacinějšími než kdekoliv jinde — věříte tomu?
Pak-l- i byste nedůvěřovali takým úsudkům navštivte nás ihned
— vezme to jen několik minut a doznáte že "The Nebraska"
jest v iele rozsáhlosti prodeji a láce — že vždy byl a vždy bude
i na dále Neobmezený výběr našich dobrých obleků muž-

ských jinošských i dětských jest zajisté vaší návštěvynás a
prohlédnutí hoden — my s hrdosti tak hlásáme a i vy tak se po
spatření projevíte Jsouť to obleky vesměs druhů a střihu nej-

lepší za ceny co možná nejnižší z látek za něž vždy ručíme
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odbory a téměř všude dobře po-

chodili Sekretář války slíbil že
na vládních parnících bude dová-

ženo všecko co znázornili by mo-

hlo poměry a život v našich no-

vých osadách Řiditelstvo mezi

jinými' zajímavostmi hodlá přistě-hova- ti

z Filipin asi 100 domorod-

ců a zřídit! pro ně na výstavišti
chýže jaké ve vlasti své mají
Též hospodářské nářadí zbraně

plodiny a výrpbky ze vzdálených
těch končin budou vystavovány
Sekretář zemědělství Wilson slí-

bil že nařídí správcům povětr-
nostních stanic na Kubě i Porto
Ricu aby zajímavé předměty pro
výstavu sbírali Komisařem' pro
indiánské záležitosti bylo vyslan-
cům přislíbeno že vláda opětně
letos povolí kongres rudochů na

výstavě Řiditelstvo musí se však

postarati o dopravu do Omahy a

zpět a vyživování jejich během

výstavy Příručí generální pošt-mis- tr

Heath postará prý se o pře-

vezení nejstarší pošty na ostro-

vech Filipínských do Omahy Ta-

kový domek bambusový a krytý
došky zajistě že osvědčil by znač-

nou přitažlivost Jedna z nejdů-leŽitějšíc- h

koncesíudělená výstav-
ní společností podepsána byla v

pondělí večer Dává se jí výhrad-
ní právo dvanácti vynikajícím ob-

chodníkům omažským ukazovati

úplnou filipínskou vesnici Úmy-

slem podnikatelů jest přivézti asi

A tOl rt h A A A A

Ctěné dámy a dívky české
upozorňuji že dne 24 a 25 t m otevřu

jarní Mm lini a jWrio dá
ZároveS sdřluil e právě obdržela Jsetn
bojní a krásný xýbír elegantních OOVOmOdniCll klObOOKD

V nadřji že vSechny dámy a dívky české mne laskavě svojí návště-
vou poctí znamenám se v detě

Hdeoa Kroenert --
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1262 Již

irnn4 vzácný druh kukuřice k sázeni od
lYlipie R M Thomas Bbemindoab la a
dostanete zahradní semena zdarma

Pékná farma v Jižní Dakote 100

ukrh V0 akrá vulAla
no lOakrtloukr nonz4 milend mímtu řítji
Jícího lhog oby vatelA telil sousedi 1 (eili ob-
chodníci v Diésté prrdá se vklmi lacino aneb
vy uiom sa meswKj majewa Hlaste se u

F J KAŠPAR (U
íáiMHo 13 8t Omaha Nina

ť w Mdle icír ceia fest bbbzb $QQ

OTOKU ZÁPADU

nalézá ae ve známé

lékárně JHm fiermáka

v tisle 1266 jtit ij ul
blíU Willtanu

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

nalézá seli 509-51- 1 ji! 12 al

Z NAŠEHO MĚSTA

— Bankéř Officer z Council

Bluffs když byl již oplakal ztrátu

svých £5000 neočekávaně dostal

zpět $4000 kdežto Ji 000 pone
cbal si "poctivý nálezce" Tolik

totiž nabídl Officer za navráceni

peněz Jméno muže jenž peníze

bqu přinesl ve středu večer ban

kéř zamlčuje ale panuje domněn

ta že chlapík ten nalézá se v ně

jakém spojení s omažskou policií

— Dnes v 8:15 večer koná

South Side Improvement Club

svoji schůzi v místnosti na 10

Hickory ul Každý kdo zajímá
se o rozkvět jižní strany města

měl by se dostaviti

— Následující dopisy se zdán-

livě českými jmény se nalézají na

poStě —Mužské: D Panský —

Ženské: C O Bostič A Brojič

J Cemar

— Kdo chce mít zuby bez bo

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

ma lékaři 1402 Farnam tel 1561

— Jak zachází se v "lidumil

ných ústavech katolických s dět
mi ukázalo se opětně v Žádosti o

"habeas corpus" podané před
soudcem Scottem paní Alicí M

Bigelowovou Zmíněná paní si

stěžuje Že své dvě dcery dvojča
ta Edith a Ednu nyní I7leté dala

do katolického kláštera v South

Omaze známého jako "domov do-

brého pastýře" na neurčitou do-

bo s tím však dorozuměním že

emají býti vyučovány katolické-sn- o

náboženství Matka praví že

dívky byly ve skutečnosti uvězně-a- y

když prý přišla je navštívit'
sansela s nimi mluviti skrze mříže

34 března dokonce ji k dětem

ai nepustili poněvadž byl 'pást'
Paní Bigelowová praví že prosila

abatyši a poukazovala že přijela
schválně až z Randolpb Iowa

aby dívky spatřila avšak ničeho

to nespomohlo Dle jejího tvrze-

ní v žádosti o "habeas corpus'
děti "zotročovány jsou na těle i

a duchu' a zdraví jedné dcery je

podryto Žalobnice protestuje ta-

ké proti ohavnému špehýřství ja-

ké v klášteře panuje Děti nesmí

psáti ani řádky rodičům jež neby-

la by dříve předložena "ctihodným
sestrám'' ku schválení Paní Ei

gelowová několikráte chtěla vzíti

děti z kláštera vždycky však ji
' odbyly a proto nucena byla obrá-

tili se k soudu Soudce Scott po

vyslyšení i předložených důvodů
aalíďil okamžité propuštění dívek
Na iebronění jeptišek svolila mat-

ka pooechati své dcery v klášteře

až do 2Ítřka kdy budou biřmová-

ny Jeptišky tedy přes výslovný
zákaz matčin vtloukaly říman-sko- u

pověru do hlav bezbranných
dívek

— Hasičská četa pro stanici na

Harney ul byla již sorganisována
Jme íován byl do níž též krajan
Frank Urban jenž nedávno byl

propuštěn z policie

— žádná mouka není tak dobrá

pjto Zronečka a Aksamita t Wilber

Zimste ji a budete uspokojeni

— Opět jedna dráha oznamu

je I zřídí odbočku do Omahy

Jest to Kansas Missouri St North-

ern jež docílí spojení postavením
trati 160 mil dlouhé ze Sl Joseph
do Omahy

Krátce po třetí hodině v ú te

ty odpoledne vypukl požár v

Pattsrson bločku na 17 a Douzlas

al kterýž nenatropil 'sice mnoho

13 ul vedle lékárny p Čermáka

Kukuřici k setí
ktrrá ohilrípla atřlbrnan medaili na nmlulu
ippaiká vjstaě mltnn t t ty pětiny prvníchcen na státtiick I okresních vaiavcb pn Ihfc-t- u

nplyoulých l let mizete obdržet] zdarma
kdys dopiiete na UtftibJml

M H Smith (ťSon De Sote Neb

Jest nesletnjfch sávodó Je do svita hlásají
ie prodávali hodinky lacino Poukazuji i
stroje hodíaek tich Jauo nejlenii a nejapole
bllvejainii Utvárnaml vyráběny Na to vsak
nepoukazuji te na základě prelatiraná dobro-t- y

tich bodlnkovch atmja cena Je i leh Jest
vlaatui ai bájeíná Firma vtak která mno-
holetou pili prací a vynalézavosti oskytla
obecenstvu hodinky laeluáa urec dobrá a ipablivi něinHa zajlstá ten nejvitsi pekrok v hi-

storii výroby hodinek Továrna vyrobila aa
minaiy rok hodinek svrchn zntsurněnfch pres

coi dostatečný d&kas teIsVWVWe naleaiy v tibu vieobecaá
obliby Hodinky Jsou otevřeného dfernlkn
téžce niklované a úplné
spolehlivé
ZaálemeJekszdému kamkoliv Sa Hiátech

pouze m $100 r4"Siifu?Nni
PLAPTIKS t bílého kovn stroj KIniN neb

ťSSSSS pouze za $400 —
Mkaratová zlatem plniná a na 5 let znmeená

ponze za $700 ÍSlo""1'
pouze IS00 TMH3t(

Objednávky ta Money Order aneb retlatro-vaaý- m

paaaim) Adresujte:

IToTrotixý Ss Co
Sa--M Fltb Avenue

H3t65 CHICAGO ILL

Teta jest kaž pravá barátaěka

splašeným koněm na 18 a Lea ven
worth ul asi v 1 hodinu včera

odpoledne a utrpěl poranění jež
vážně ohrožují život jeho Byl
dopraven ve stavu částečného
bezvědomí do nemocnice sv Jo
sefa Kúfl zapřažen byl do ko
čárku v němž seděli Chas Octěn
a William Roberta a McDonald

pokusil se zvíře zastaviti Otten
z kočárku vyskočil a zranil se v

obličeji kdežto Roberts byl vy
hozea a utrpěl bolestné poranění
na hlavě

Zprávy spolkové

Pěvecký odbor T J Sokol

Odbývá své cvičení příští neděli
v Národní síni Všichni členové

jsou žádáni by se dostavili určitě
v 1 hod odpoledne
Tibor Nebraska říxlo 4771 MWA
Četa má cvičení příští neděli

26 t m ve 2 hodiny odpoledne
Všichni členové Čety ať se do
staví Vrchní lesník

Tibor Columbii ěí 69 WOW

Z usnesení Tábora odbývati se
bude cvičení čety v stejnokroji
příští neděli 26 března v Národní
síni nechť se všichni členové čety
dostaví Jan Mathauser

velitel

Telkovíbor Sboru JÍD
odbývá schůzi ve čtvrtou neděli v

měsíci dne 26 března v Národní
Síni E Bandhauerova

tajemnice

Sbor Martba Háj lín 10

odbývá pravidelnou schůzi v ne
děli dne 26 března o půl 2 hod

odpoledne v Nár síni Poněvadž

jest schůze čtvrtletní a též zároveň
důležité jednání skrze zábavu

jsou žádaný všecky sestry onoho
sboru by se v plném počtu dosta-

vily Rosie A David

tajemnice
Háj Lily ě W C

odbývá schůzi v neděli dne 26

března v Metzové síni Všechny
členkyně jsou žádány by do schů-

ze se dostavily
M Samcová taj

Farma na prodej ""Jt? 1
mil JliQind Bxrter Neb li mile v chod ní od
BurreM Neb 60 akrt vidélioo HO akr past
vínka a luka uuor vystaronfii rule ua
H 6 Robinson cf McCacue InveMmeut Co
Omaha Nebr á ihxt

KrejM prré třídy ířna
plit ti t07 raroaoi ul útMxl

Záchvaty trvale ryléřen Zacbvatr a st

tmizl po Jednodenním uttráni I)r
llae's Grctat Nerve Restorer Zatlete sl prt

$2 00 lahcv na tWiku- - Obdriite ji idarma
DrK Kline Ltd Hl Arch St Pbťladeipnia
Pa HDTKfttf

Na prodej farma Stfajíte u Tbe Barreit Co 443 N W BU So Oinaha
Neb kdei dalil podrobnosti budou sděleny

dlMiif

Podoby brané pomoci elektřiny
s pHatroJi nejdnkonalejliml Jakfch nejnovět
li rikumy dobrému a sruénémo íototfrsB-stov- l

ktaj( rsjhits mu( taberpeCttl nejvér-néj- li

podohnouř vyobrasena osoby A to ta
cenu léi m'm-- n ba tak niiou Jako Jiný

fotti(rrflHtneiolaUnni sařísnim
opatřen? moře za ipatné notortnoa podobu
íuatl Hou-i- i něco prken sbiti a opatřená
nedotatca?nil fotografickými pHstroJI a ca
Hsenfm a dokonce pak nezrotným majitelem
nem6Ie povkytnouti věrnou vknonou podo-
bu Nasn podoby Jano vaviy véxaé av

variaé a ceny naie Jsoo vidy přístupná
Navitlvte naii obrazárnu a presvédéíte se ze
dovedeme co slibujeme dtMxl

FGTOGRAFISTA

S13S1S-S1- 7

J 15 ni Omaha

t S)avu jarní kvěby
8 otevřením Jara dovoluji si

uctivě clen dámám a dívkám 4

oznámili ie obebod ivbj rájo-bil- a

Jsem obrov množstvím

úplně novými

dámskými klobouky
' a zbožím

Cbeznefuli ct díru v íelako
roku minulého tak i letos bude
mojí snaboti poaloufiti ca ceny
jako nikde jinde Správky a
preilčlávky vyřídím přetne v

urfitf řas ódporueujfc se v

příze b viech trvám v octě

Marie Šlfitiftord
rítlo 1413 Jižní 13 ulice

Jit sod william uli
Laciní? ct dobré !

Svátky jsou předa dveřmi Jaro snad
také přijde a dojista ie každá panická
eb s'einka cbylá te ku koupi jarního
UUtva látek Marně bit ne obMžeii

po fbozi lepiím a levnějším než obdrží-
te a ajlzepaaně
Mám velkou tásohu pláštěnek fkejpft)

aejnovějki látky na laty potřebné na aě
módní trimiaky vie ceny o polovici
al dvě tfetiay ladnřjsl sel jinde
Mám velký výběr spodního prádla

nvnfoek a 1 sa ceny acověKtelM nlzkě
—po 6c co jinde 85c po Ke co Jinde
50c ai 1100
Zádaě stará neb přeletěli ibotf abri

vie l tboti dobré lak kaidý sa pteevéd
cítlmtíeMvbmofoři
Já nezávidím nikoma a lealli někdo

nedovede koupit Ind no Uk aby lil levně
prodávsU mohl sa to Já nemonn
lH)ďM se prerdcitnměi4oy tboii

něekJédnoaL Kasdéko vlidaé viti a
ntletně akalsatl i'-- -' v-- —

nehrozilo byl pouze několik kroků
vzdálen Prií s okna skočila paní
Thomas Taylorová z čísla 1916

Cuming ul a zůstala na místě

mrtva Paní Anna Schamelová z

č 2505 Pierce ul byla těžce zra

něna odvezena do Clarkson hospi
rtálu kdež po páté hod zemřela

Seznam rauěných jest jak násle

duje: Pí C F Bo ius 1820

sev 17 ul obličej a ruce popále

ny Paní A King 2049 severní

18 uL obličej zle popálen levé

zápěstí pořezáno Pan! A L
Samuelson 2619 sev 15 ul obli

čej a ruce těžce popáleny obě zá-

pěstí zlomena May Samuelson

5letá levá ruka popálena a zápěstí
pořezána též čelo popáleno Paní
G D Wilson 631 již 20 ulice

obličej ruce a ramena popáleny
Pí J C Holt 2122 sev 15 ulice

obličej a ruce popáleny Marguerité
Holt 7letá jedoa ruka a obličej

popálen snad také vnitřní poraně-

ní Pí MaryHopkins 524 William

ul obličej a hlava popáleny Paní

Jerry Sullivan- - 513 Poppleton
ave zápěstí ruce a obličej popá-

leny PL W A Rex 1310 jižní
6 ul ruceaobličej popáleny Pí
Ed Shriner 141 6 již 5 ul obli

čej tělo a ruce popáleny hluboká

rána na hlavě nejspíše zemře Pí

French South Omaha obličej a

ruce nepatrně popáleny Paní A
A Smith 1005 sev 18 ul ruce

a obličej zle popáleny vlasy úplně

sžehnuty poranění nejspíše jsou
smrtelná Pí C E Allen 4040
Charles ul obličej a ruce popále-

ny ruce pořezány sklem Paní
Thomas P Thornton 4730 sev

40 uL otmcej a ruce tezce popa

leny Walter W Scott 141 5 již
6 ul ruce a obličej zle popálen

Neznámý muž dle vzhledu žid

obličej popálen uši á ruce shořelé

na škvarek též zápěstí popálena
Steve Williams 616 sev 17 ul

5 letý obličej a ruce lehce popále

ny Jessie Williams 616 severní

17 ul 81etá ruce a obličej popá
len Hasič William Guider z čety
čís 6 zahltil se dýmem a spadl se

žebříku poranění jsou velmi těž-

ká Poručík James Adams stří
kačková četa čís 3 zraněn pádem
nad kyčlemi O raněné nejprvé

postaráno bylo v protější residen

ci Dra' Grossmana načež byli co

neirvchleii ořeváženi v ambulan- -
-j y

cích do Clarkson hospitálu Nejdo-jemněj- ší

bylo že ubohé ženštiny z

většího dílu nedbaly vlastních

palčivých ran ale vzpomínaly na

své rodiny hlavně malé dítky
které zajisté návrat matek touže-

bně očekávaly Škoda majetková
není velká a kryta jest pojištěním
Hasiči Činili se dost ale nešťa
stnou náhodou se- - stalo že byli

povoláni na 17 ul a Capitoi ave

odtamtud teprvé jeli k hořící

budově Včera odpoledne vyžá
dal si požár třetí oběť V nemoc

nici Clarksonově zemřela ve 3

hodiny paní Marian A William-sov- á

jež byla tam dopravena
s těžkými ranami Zesnulá měla

čtyři dítky ale všecky jí zemřely
tak že zanechává pouze manžela

Charles T Williamse Zdá se že

vznik ohně byl nyní nade všecku

pochybnost zjištěn Odpoledne
době vypuknutí požáru dle

tvrzení Edwarda Bensona z Boston

Sloru inspektor Karr prohlížel
v přísklepf vodoměry a aby na čí

slice lépe viděl posvítil si sirkou

Inspektor to nepopírá ale tvrdí
že jednu sirku hodil do vodoměru

druhou na vlhkou podlahu a

ještě na ni šlápL Když odcházel

zůstal prý v přísklepf Benson

ještě jeden mladý muž jehož

jména neznal Jak známo Beoson

první požár spozoroval a dal po-

plašné znamení -

— V pondělní schůzi školní ra

dy pověřen byl architekt John Mc

Donald ku vypracování plánů pro
novou vysil škola a architektu
Johnu Lateneroovi svěřena tatáž

práce pro školy gram ární — Cass

Pacific a Dáven port Odměna je-

jich určena bode později Willi-

am B Ten Eyck ustanoven byl
vojenským cvičitelem kadetů vyšší

školy při služném fo měsíčné
Školní rada- - zakoupila 10000 pa-

tentních desek pro knihy dětmi ve
školách používané
— George L Miller předseda

společnosti výstavní a Edward
Coaewater započali v poadllf pů-tst- Ui

v Ysliatoaa z£aa

THE GENUINE BROWN CULTIVATOR

f ákaml opatřena plochými svedadml

dvacet rodin domorodců a znázor
niti dokonale život na Filipínách
O zábavu postará se hudba akro
bati zaklínači tanečnice atd Též
různá zvířata a ptáci a výrobky ze

vzdálených ostrovů budou ukazo

vány Už také první výlet z dale
ka ohlášen jest na výstavu Bude

podniknut cíncinnatským časopi
sem Enquirer a přijede do Omahy
15 srpna Družina pozůstávali
bude asi z 253 lidí většinou to
novinářů a jich rodin z Indiány
Kentucky Illinoisu a Ohia Pro-

vázeni budou Neberovou kapelou
z Cinncinnati

— Df Holovčiner vrátil se ze

sjezdu WOW z Memphis a jest
nyní opět jako vždy k nalezení ve

své písárně v 'druhém poschodí
v Sbeeley Bločku na rohu 15 a

Howard ulice Četní jeho přátelé

dojista budou potěšeni zprávou
že byl poctěn znovu svolením za

vrchního lékaře pro ženské oddě-

lení Woodmen Circle a to na čtyry
roky Gratulujeme doktorovi k

jeho znovuzvolení v tom přesvěd-
čení že to bude oné jednotě pouze
jen k prospěchu

Zprávy osobni

— Pan Fr Vrba druhdy jeden
ze starých osadníků omažských
kterýž ale své řemeslo krejčovinu
pověsil na hřebík (bude brzo 20

roků) a chopil se pluhu zařídiv
si farmu u Schiryler zavítal do

Omaby minulý úterek ku velkému

potěšení mnoha starých přátel a

známých Byl hostem v rodině

pana Pýchy Ač rolnictví nebylo
povoláním pana Vrby přece svou

rozŠafností a přičinlivostí dodělal
se pěkné zámožnosti dojista lepší
nežli byl by mohl zde Bylo nám

potěšením že jsme mohli stisk-

nout! jeho přátelskou pravici
— Z Wilber meškali tu v minu

lých dnech pp Brožovský a Kar

píšek kteříž přijeli do trhu south- -

omažského přivezouce sem doby
tek ku prodeji Jak nám sdělili

staví pan Hájek znovu pivovar na

starém místě kde přeď několika
měsíci byl vyhořel a přichází tím

vhod mnohým krajanům západně
od Wilber bydlícím
— Z města našeho zmizel ná

hle krajan kterýž zove se Josef
Silák nechť jest to jeho vlastní

jméno aneb ne Týž přijel sem

před nedávnem a tvrdil že jede z

Lincoln kdež měl obchod krej
čovský Jak se podobá oyl před
tím v Oklahomě snad v Gutbrie

jelikož často o té krajině vyprávěl
Zde ohlašoval že bude vyučovali
ns kytaru a měl prý ve hře veli-

kou zručnost a dostal též skuteč-

ně několik žáků Však od minu-

lého týdne není k spatření Zmi-

zet a neníf bo tuto a někteří kra

jané kteří mu důvěřovali přišli
prý k poznání že není všechno

zlato co se třpytí Jak se nám

sděluje dlužil se kde mohl ovšem
ne ve velkých částkách a tak se

každý s těch kdož mají za ním

pohledávky nechlubí
— Pan Adolf Hrůza z Norb

Bend amf lépe posýlati divoké

hasy než Pospíšil z Dakoty Ten

poslal do St Paul půl tuctu Vaš-

kovi Píchovia půl tuctu Šafránko-

vi — zkřikl na ni totiž jak letěly
kam maji letět —ale Píchá a Šafrá
nek posud aa al cekají i Pan
llrtzx ttžú vUk rcd L L včera

sznai

a ocelovými
pery

uiwiw
Ie aby
a
Jest
n

lunvniivjrmi rpoiaami ttceiovs iaky llbnvol- -
dltidle nrihbná liřkv brázd Lopatky
jnou irwtgimi upaay tak li lui nnMMllti

em tO'haznvMlv v libovltý n řr roráTaé- -

latojminceceniMziM aa ehorávsai ěrtBboratd
opntlena tiylnil kpatkani aneb I lopalk a 1

Na požádáni zatleme kaidémn zdarma popisný katalog piite Lned
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Velikolepý sklad dámských

jarních klobouků

ainccKa jmu wxmvm i zauruay

Box 19 Zanmlllř Ohio
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Ctěné dámy a dívky české upozorňuji 2e právě
obdržel jsem velkou zásobu a skvostný výběr

aejmodnějšícb jak upravených tak i neuprave-

ných klobouků dámských a budu prodávali je

dnes v sobotu 25 brozna

za ceny nižSf ne£ kdokoliv a kdykoliv v Omaze

prodávati mohl Kaidá dáma jest vítána pfijíti
se na ně podívat a prohlédnout si aniž by nu-

těla koupili Vhodná příležitost „

-
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V dokonalé úctě zve

eTVS
-

Ikody ale za to vyžádal si tři

životy lidské a 31 osob bylo po-

káleno aeb zraněno ve zmateném

éUXku před kvapem sířícími se pla-ssea- y

Katastrofa je tím tragičtě-
jší že oběti tsoa téměř samé ženy

á Matky a též několik džtt Ve

t=£ali budově nalézají se zase--

Cxi síal různých spolků a v ono

crsdai odpoledne zrovna bb£1 tam

fxia výbor ženská MU rytířů
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