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zacích provázků a bicyklů ale pozorovatele který naslouchá huiriiidLtea Puk Záp A prii K H

stí Stalo se to v případě Josepha
W Thomase receivera zbankro-
tované banky Midland proti
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Pglftleky pr fiTTT APflR
Opr4vné ceněny adiHdadiié zpracovanýláhAnni "R!m Q'ňTmdkaW různý počet akcií banky Mid

Celovlnéné Vestec
obleky pro chlapce

PoitiUraj! ul 1 tuctu roimanHeb
dmtaft látek bare v Límce a oblekft
llcb Jmu do ítrerhranu vykrojenkrásní lemovkou rykládány hedvá-
bím Troubeny Obleky ty opatřeny
lmprlal pámra veattóky opatFeny dri

kapličkami a kaiboty trenil Tél
kullátky na xáplaty pflloIeDO

Vatu obleky pro chlapce z modré serge látky zvláště pohodlné a velké
se sailor límcem s bílými neb černými knoflíky se zdokonaleným
pružným pásem a opraveným střihem rukávů Obleky tyto jsou velmi
vkusná pěkně se nesou jsou velmi opatrně a důkladně zpracovány a

vydrží tak dlouho Jttk obleky za cenu pateronásobnou
těchto jež my nyní prodáváme pouze za t$3£

Jen porovnejte vzácné tyto tři druhy ooleků s jinými co do
dobroty látek vkusu střihu a ceny a budete přesvědčeni
Vštěpujte dítkám svým jak maji cnoditi — a kam cuoditl
Vy sami víte — jakž i povědomo jest závodu

'
C~ ZaHrailiil haflicB 5c za stT6 vlc

Celovlníné Vestee

obleky pro chlapce
PoiAstávaJI 1 kráeinýoh ledyoh I

Imlšenycb látok ir HouUche akroiit-D- i
lemované ne Urokym do ítTernra-n- u

vykrojeném límcem a kabátky hed-
vábím vyiívaoá A co dítky nejríce
potíit — kalhotky opatřeny Ireml

a veetKky dvěma Druh těchto
peknyuh malycb ohlekt "Jde u nás jako
na draíku neboť Prodáváme Je ca

'
Tyto petlccntove hdire oectojí nice mnobo

a Ul Je ani nehodlám odporncovatl vik hadi-
ce Jtl prodáváme po 8 10 a 12c urnčajcme

Prfcdallť Jcme tich minulá (faray 50(0 ítfn-vle- S

a íá-tn-á nedoíly nám utižnoitl ať fltblll
Jíme vynahradkl katdou která by m newvíd-íi-

aneb potrhala Máma mimo tecb lél I hadi-

ce cvlálti pevná a trvanlivé po 23c elrevtc

Hrábě po 16c lopaty drát řeSetorý
na okenice drátěné ohrady pře drůbež
ce niky a kropáce tací rucot zahradní
Stroje a n i!iliié jiné téci v domacnoatl po-

třebné

Kontraktefi a atiivlflé by nim míli dá
pfíletimpt poakytnontl Jim naie nejniMI nbld-k- y

za potřebné atavrbni teWiUki poif by Ja-

ko jeou sámky panty hřebíky Šrouby
a tiaice Jiuf ch řcí Čítáme na velmi nizké pro-
cento vytMki'

1B14 Famam ul

xreiiiiumu
Rtick SprloaT v kusech 1700- " drobné MM
Ohio v kasech 1700
" drobné Mso

Trenton v kueech 15 60

HanoavktMecb XV 00
" drobué thua

Wainat Blook
Wbite breat v kuweob flTft
" " drobné 1310

VMy váeno SOOO Uber ta tunu a
leVjml riiiváie2l Haldy jeit

rychle a dobré obalouten u

I LEVI 715Sol3thSt

Předplácejte na "Hospodáře"

CHRASTE SVÝCH 0CÍ!

Oil proskonmáaie a prohlédneme tdar
ma a zaračajeme Bkpokojeoí

Kamáhání zraku gpflgobaje holoal
hlavy

o--
M ood lidé bolením hlavy trpic! ani netnlf
ak velká álevy by Jim apánobilo pár vědecky
vybraach a Jich traku přiměřených breill
Iferhtotvé oíl proakuumati a na nic n laneíltime dtUmCtr

Xoe & Vev$oA Co
1408 Farnam ul -- M— OMAHA
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~

v Ušle z266 jii 13 ul
bliU WilUamt

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

:
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— Nikdy v posledních létech

nebyly okresní daně s takovou

ochotou placeny jako letos
Mnozí osadníci vyrovnali zpáteční
povinnosti hned od doby co zlé

časy začaly

— Seržanti Wbalen a Hayes
kteří vyznamenali se minulý týden

pří výtržnosti v hostinci Jack
:Shanona byli mayorem veřejně
za svoji neohrozenost pochváleni

— Rozčilující výjev udál se na

Farnam a 29 ul o půl deváté ▼

pátek večer KůH zapřaŽený do

kočáru v němž nalézala se paní
Elizabeth Peasintrer a dcera ieií

Susie z č 3604 Dodge ul se
solašil a v divokém ÚDrku haal se
vrchu Najednou zahnul stra- -

mou následkem čehož kočár na--

?azil o telegrafní sloup s hroznou

prudkostí a paní Peasingerová

vyhozena byla na kamený chod-

ník O něco dále kočár srazil se

jiným sloupem a tu i dcera vy
mrštěna byla na dlažbu Teprve
na 18 ulici policista Dyar zasta -

vil splašeného koně Povoz roz

mlácen byl na kusy Raněné
--ženštiny dopraveny byly do

nemocnice kdež
-- shledáno že paní Peasinger má
zlomeno pravé předloktí a potlu
čena je na kyčlích Dcera její
aaá hlubokou ránu na hlavě a

pravou nohu roztříštěnou nad
kolenem

— Tímto oznamuji všem ctěným
krajanům že jsem zařídil nábyt
kovou dílnu v čísle 1901 jižní lOté
L Nábytek jako divany pohovky

noupáky židle a jiné kusy nábytku
e vkusné potaauji dle práni 1 vy- -

cpávají žíněmi a jinými látkami

"Slamníky koupíte u mne levněji
ež kdekoliv jinde

"62M1 F S Fiala

Zdejší ústřední dělnická

(jednota ve své poslední schůzi

přijala ostrou resoluci kterou
kárá komisaře okresu Lancaster

poněvadž nechtěli dovolití od- -

Aadčím aby sbírali číslice a jiné
f uaaie pro Komisare orace led- -

lOU Vidí V tom POkuS O Zrušení

' dělnické státní kanceláře

— Edward Rosewater reda
ktor Bee odejel v pátek do Itha
ca N Y kdež na pozvání před
vsedy Cornellovy university Schur
umana uspořádá před studujícími
raěkolik přednášek o novinářství

— Pozůstatky WilliainaThomp--son- a

topiče z dráhy Missourí
Pacific který otrávil se kyselikou

- karbolovou poslány byly na útra-

ty sdružení železničních topičů do
domova jeho v Ottawa Kan

Z prohibičáckého hnízda
Nelson v tomto státě přivezl

-- sem příručí spolkový maršál Bar--

ber krejčího Johna H Donnashe

jenž potají lihoviny prodával On
- sice každého zákazníka svého

"počastoval" nápojem jakého si

přál avšak ▼ Nelson najednou
'tolik lidi potřebovalo správky
krejčovské že úřady povšimly si
kvetoucího obchodu páni Donna

-- shova a zatčení jeho následovalo

— Z Omažské lékařské kolleje
Graduovalo ve Čtvrtek třináct no

vých lékařů Soudě dle jmen
není mezi nimi ani jediného
Čecha

— Lékaři zdejší rozhodně pro
cestují proti přestěhování nešto

kotu proudu jemuž podléhá vše

co v cestu se mu postaví Tisíce
Omažanů procházelo se po břehu
dravé Missourí minulou nedéli

aby pozorovali stoupání její Řeka

stoupá průměrně o 8 palců denně
a voda nalézá se už i na pobřež
nich tratích dráhy Union Pacific

ačkoliv dosud škodu žádnou téměř

nezpůsobila Také mosty byly
bedlivě prozkoumány zdali ne
hrozí jim nebezpečí avšak kon

strukce jejich jest pevná a nebez

pečí jest vůbec vyloučeno Okolí
Cutt of Lake jest též silně zato

peno a na mnoha místech spsjení
po pevné zemi úplně přerušeno
I mnohé větší budovy obklopeny
jsou vodou jako na příklad
Swiftova ledárna Fowlerův ele-vat- or

atd Panuje náhled že

stoupání řeky v brzku přestane
tak povodeň tato Žádné značnější
škody po sobě nezůstaví

— Vzhůru na manévr jest
název veselohry kterou katoličtí

rytíři sv Jiří provedou příští ne
děli v Národní síni Telikož úlo

hy jsou dobře obsazeny budou

prý snaživí ochotníci také na jevi
šti s chutí manévrovati doufajíce
zavděčiti se obecenstvu íež ne

pochybně v hojném počtu se do
staví soudíme-l- i dle zjištěného
fakta Že katoličtí spoluobčané
naši četněji navštěvují divadla

svých odborů mnohem Četněji
než divadla ochotnických odborů

svobodomyslných Tedy vzhůru
na "manévr ' příští neděli!

- Dámský sbor Čechie D of

H č 160 A O U W pořádal
minulou sobotu zábavu pro své

přátele a příznivce která měla
velmi animovaný průběh Pro

stranný sál Národní síně byl na

plněn krajany přišedšími se po
bavili v kruhu tohoto prospívají
čího sboru a my nepochybujeme
ze každý úCastnuc s milou vzpo-

mínkou loučil se v nedělí ráno se

síní x aby roztancované údy na
lůžko uložil Sál byl vkusně de

korovaný a hudebníci též svátečně

naladěných nástrojů svých každou

chvíli se chápali aby učinili za
dost svému jménu že to umí
bráti dobře "od podlahy" S vý
isledkem plesu může býti sbor
Čechie úplně spokojen

— Pozoruhodné jest že v oko
lí kde Těl Jed Sokol staví svou
síS počíná se usazovali hojně na-

šich krajanů Není tomu ještě
dlouho kdy část města kde So

kolovna bude postavena nebyla
valně obydlena Cechy kteří hlav
ně obmezovali se na naši Prahu

Nyní jest jinak UprázdnMi se

nějaký vhodný nájem v "sokolské
čtvrti" jak onehdy jeden Sokol

Žertem okolí Dorcas ulice pojme'
noval tu jistě nájemcem stane se

Cech Soudíme-l- i správně chtějí

krajané naši mítt přece ve svém

středit sokolskou síň kterou by
učinili středištčm svých zábav a

chloubou české osady omažské

dávajíce tím na jevo souhlas s

upřímnými snahami Těl Jed
Sokol který zajisté důvěru v

něho kladenou nikdy nesklame
Ostatně okolí tamní jest čisté

bujná zeleH kyne z každého dvo
rečku útulných domků a klid není
rušen tak hlučně jako se děje v

obchodnější části města

— Povolení k sňatku vyzvedl
si Josef Drdla a Kateřina Forma

nova'
— Pekař Michálek který pro

vozoval pekařský obchod v budo-

vě p J Kavana na 13 ul a

Center přestěhoval se tyto dny
na William ulici do budovy v níž
má hostinec p Šafář kde nadále
bude provozovati živnost pekař-
skou

Omažská policie pátrá po
lupičích kteří z českého obchodu
bratří Šafránků v Prague ukradli
v noci z pátku aa sobotu za 114c o

zboží Chlapi byli opatrní ve

výběru a také dali si na čas

1
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George E Barkerovi a osmi jiným
akcionářům jmenovaného ústavu
Z předloženého svědectví vyšlo
na jevo že Barker a ostatní upsa

land ale nikdy jich úplně nespla
tili Když banka padla hlásili
se věřitelé o pozůstalý majetek a
tu shledáno že některé akcie

splaceny byly pouze částečně
Soudce Dickinson nyní rozhodl
že úpis akcií je tak závazným
jako směnka a proto že dotyční
akcionáři složití museií Dlntf ob'' — 'nos ve prospěch věřitelů

Žádná mouka není tak dobrá

jako Zvoneíka a Aksamita t Wilber
Zkuste ji a budete uspokojeni

— Pan Albert Sístek který
před několika lety v Lincoln
Nebr na dráze těžce byl pora
něn na hlavě a na těle tak že do
ústavu choromyslných odvezen

býti musel navrátil se a v sobotu
a navštívil nás v písárně Shledal
že manželka ieho s rodinou sé z

Lincoln odstěhovaly asi koncem
března buď prý do Omany aneb
do Council Blufís la Kdo by o

nich věděl nechť laskavě nechá v

písárně Pokroku Západu pro něj
adresu

~~ žádost za rozvod podaná
ženštinou která ve skutečnosti

°Wy nebyla provdána jest
opravdovou novinkou před di- -

striktním soudem Pro nás je
celá věc tím zajímavější Že v této
zajímavé manželské tragikomedii
v jedné z dvou hlavních úloh vy

stupuje Češka Počátek celé
historie datuje se do roku 1888

kdy krajanka Blanka Klimentová
z Wahoo seznámila se s Johnem
A Tuthillem Měli se opravdově
rádi ale oba nenáviděli obřadno- -

ú formy společenské kterýmiž
vstupování ve stav manželský
zvláště jest obtíženo Slíbili si

tedy věrnou lásku a začali společ-
nou domácnost —- stali se mužem
a ženou dle obecného práva V

roce 1892 narodil se jim chlape-
ček a okolnost tato zdála se zvy-šova- ti

jejich blaho a štěstí Žili
šťastněji nežli mnohé párky
které sám arcibiskup spojil "ne
rozlučnou páskou manželství''
Asi před dvěma roky začal se
však John 'Tuthill kaziti Pil
mnoho a shledával zálibu v jiných
ženských Svoji vlastní družku
života bil a jinak týral "Man-
želé'' nabažili se brzy této mizérie
a dohodli se že se rozejdou a Žc

Tuthill platiti bude měsíčně J30
na výživu ženy a dítěte Několi-

kráte paní Blanka obnos jmeno-

vaný obdržela ale brzy John za-

pomněl na slib svůj a peníze
nepřicházely Tu odhodlala se

požádati soudy o pomoc Chce
_ _¥ J V t v
prcane aoy aeseiuete spolužiti j
její s Johnem Tuthillem prohláše- -

nn ri riínnUA mnict(
lahv zárovfřT hvl ií iiHřUn rrTvrrI
se slušným výživným Projedná
ní tohoto případu se zájmem e

očekává

— Hledáme česka děvčata pro
domácí práci a odporučujeme do
bré a zkušené holky do nejlepší
domácnosti za mzdu neivvŠší

Holky neznající řeči anglické od

poručíme do domů mezi Ameriká
ny kde naučily by se řeči i spúso-bů- m

— Omaha Employment
Bureau 119 N 16 Str Telefon
1112 dtAQMl

— Podadmirál Schley vítěz
nad Cerverovým loďstvem v záli
vu santiagskem zavita také do

Omahy někdy v první polovici
příštího měsíce Bude hostem

přítele svého generála Mander- -

sona v lenož společnosti DOdni
I atra mm
xne deisi cestu 00 Montany a
Colorada

— Požár jakých Omaha málo
zažila rozzuřil se krátce po osmé
hodině v neděli večer ve známé
Kingmanově továrně na hospo
dářské stroje blíže Burlingtonské
ho nádraží a neustal dokud
obrovská budova kut po kuse se
nesntua bkoda odnaduje se na
1170000 a pojištěním kryta jest
pouze ze tri čtvrtin Jak ohefi

povstal je hádankou Hlídač

NODe? Mayers praví £e pod kotly
nebylo po celý den žádného ohně
a že na své obchůzce po 7 hodině
večerní ničeho podezřelého nepo
zoroval Když vyšel ven obrátil
se spozoroval světlo v severo- -

ipjKm okDÍ Spěchal honem
a tu prý celý vnitřek

elevitorového otvoru byl v pla
menech Dal bonem poplašné
znamení a když hasiči ▼ několika

také velká zásoba olejů a barev
musela tam býti neboť plameny
šlehaly někdy do ohromné výše a

hořící kusy dřev lítaly do veliké

dálky Hasiči věnovali téměř
všecku pozornost okolním stave
ním z nichž z některých začalo
se už kouřiti a také podařilo se

jim obmeziti oheQ na místo kde

vypukl Pohled na hořící budo-

vu byl velikolepý a hrozný záro-

veň Bylo to pravé jezovitské

peklo Z probořené střechy z

oken všech Šesti poschodí Šlehaly

plamenné jazyky šířící do dálky
několika bloků nesnesitelný žár

Nejdříve sřítila se střecha potom
následovala východní zeď pak
římsa zdi severní a dále už to šlo

pravidelně v krátkých přestáv-
kách Země se vždycky zatřásla

když ohromná massa cihel kame-

ní a malty dopadla dolů Potě-šiteln- o

jest že při požáru udála
se pouze jedna nehoda Byl totiž

hasič John C Milson zasažen

cihlou ale poranění není nebez-

pečné Zničená budova postave-
na byla roku 1886 W A Wood

Harvester Co a Kingraanoví pro-
dána roku 1892 Byla to odbo-

čka hlavního závodu v Peoria
111 Pracovalo tam asi padesát
lidí mimo 75 prodavačů Tito

přiděleni budou nejspíše k jiným
odvětvím Není dosud známo

zdali společnost postaví si novou

budovu Spíše je prý možno Že

prozatím nějaké stavení pronajme
— Nová poštovní stanice C

nalezati se bude v č 1708 Vinton

ul O nevhodném tam umístění

uŽ jednou jsme se zmínili

— Krajané bydlící u Metzova

pivovaru na b a Leavenwortn ul

podél tratí Union Pacific dráhy
na lotech a pozemkách patřících
dráze této obdrželi v minulých
dnech oznámení že se musí stě-

hovat jelikož dráha hodlá loty
zde se nalézající používati ku své

vlastní potřebě Celkem jest asi
17 těchto nájemníků kteříž měli

všichni sice od dráhy nájemné

smlouvy avšak s tou podmínkou
že musí se stěhovat když dráha

bude onen majetek' pro svou vlast

ní potřebu požadovat Očekává

se Že též jiní nájemníci blíže k

řece budou ze svých míst vypo
vězeni

- lna Scbultz igletá dívka

jež bydlela se svými rodičemi v Č

1314 California ul otrávila se

1 1 nodm v nedeii večer požitím
silné dávky strychninu Praví
se že příčinou zoufalého skutku

byla nešťastná láska lna měla

ráda jistého Owena Shannona
rodiče bránili jí s ním chodili

- Kdo chce mít zuby bez

bolesti vytržené neb dobře vypl
něné ten jde k A P Johnsonu
(zubnímu lékaři 1402 Farnam ul

Telefon 1561 tf

— Fred Smitb sklepník z ho

stince ▼ Brunswick hotelu namí-

řil "nenabitým" revolverem na

přítele svého A 1 Robinsona z

č 1913 Leavenworth uL a stiskl

péro Robinson leží v Presbyte-
riánské nemocnici s kulí v břiše a

sotva vydrží Smith je v okres
ním vězení Robinson přes vše-

cku péči lékařskou zemřel včera
v 9:45 dopoledne
— Naše Praha byla nemálo

okrášlena novým plotem který
zřídil si jistý zámožný krajan ze
dříví jež "koupil' ze spáleniště
starého špitálu Okolní jeho sou-

sedé jsou nemálo nad tímto zdo-

konalením jeho majetku hrdými
Byl to ale hon kterýž měli naši

krajané a Arabové a zejména naše

krajanky a Arabky po vychladnutí
spáleniště Máme sice ▼ naší
Praze též kus Jerusalema ale ne

slyšeli jsme že se Židovky po-dfle- ly

ač možno že Taliánky

Originál BudweUer — pravé Bu

dějovické — stále čerstvé na čepu
▼ Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též
na skladě dtaitf
— Řeka Missourí nebyla dlou

há léta tak rozvodněna jako
letos ačkoliv doposud Žádné

značnější Škody povodeB nezpů
sobila Domky podél břehu ře

ky v nichž hojně našich krajanů
bydlí jsou vesměs zaplaveny a

obyvatelé kteří v nich dosud
bydlí musí udriovati spojení s

pevninou pomocí lodic které u

značném množství brázdí dvorky
a jednotlivých domků Ovšem
něco podobného jest požitek pro
drobotinof která s vysoukanými
nohavicemi brouzdá se ve vodi
a pomáhá "převileti'' osoby ze

xtUvcných domkft a aaxk
Veii ií se s merzo rrr frrrtí

neboť následující věci se pohře-

šují: 200 párů střevíců ioo muž

ských obleků a 25 balíků látky na

šaty Není pochybnosti že ko
řist? odvezena byla na voze Zlo-

ději stopováni byli z Prague do

Omahy pomocí slídivých psů z
Lincoln vypůjčených Dle všeho

přijeli sem kolem 3 hodiny v

sobotu ráno ježto viděni byli asi
v tu dobu v severní části města

Zpráva o krádeži došla sem pozdě
tak že chlapi mohli si již najiti
bezpečný úkryt Dosavadní pá
trání nemělo výsledku
— Pan Jan Pros na jižní 13 ul

(v Brně) přijme do práce mladíka

přes 16 roků starého který by
dovedl jezdití s koňmi 64x3

— Do města došla zpráva že
někteří Členové prvního pluku
nebrat 'ého vyplují z Manily již

května Ostatní budsu ndsle- -

dovati tak rychle jaU parníky bu
dou pohotově

Zprávy spolkové

Tábor Colnabus cis 69 WOW

bude odbývati svou pravidelnou
schůzi dne 2 května t r v síni

spolkové a proto vyzýváme všecky
bratry jelikož bude velmi důležité

jednání na pořádku by všichni

byli v této schůzi přítomni
Fr J Fitle clerk
Fr Svoboda tajem

Dramatický odbor
Zkouška na "Můj Vojtíšek"

ve středu (zítra večer) v osm had
Nechť se všichni účinkaiící dosta
ví Ředitel

Tábor Nebraika Mile 4771 MWA

odbývá příští středu 26 t m o

hodině večer v síni Hrochově
mimořádnou schůzi Každý člen

jest žádán by do schůze té se do-

stavil an předléhá důležité jedná-
ní F W Boukal konsul

r

J 'íitledkem neJmodemfJIlí-J- i video-ř'5- Í

íl"jn(l P' v loi ahledáváme
ohromných rwtdllí ve ahotovenl tecb

kterých podob NeJhlavnéJllmt ptdmlokVmí
f??r?Kítí?b' i? r"popředměm cl
aouw-n- l neJpřlinlyějIiLo poatavenl oíí!y

do
akonetně pfedeviitn toho vr aho nadanL

vtiil obrat prnnéhollvého vypKkrfninl
by Jakoi I onoho k voawébo Vyl řn obrala
obnpt tnarBoJklho Oiiro h tu 1 těch
nějdokonelejtlch a nejmodernějálch

taimirexf ta?
nalexnet a tedy 1 nejlepai podoby obdríite a 1

99centový obchod

FOTOGfiiPISTT

m-iisii- ?

J 1S L Oauha

ftemfiio oe Mm potřMtl a doví
iiti jako kdyitnltn vyjedeteaa teplé jarní vtluol jedníms natích skvostných

kočárků
Jlchi mime ten elvřtif yíbřrv mHtt a Jel prodívlmo s re-a-y

aifU než kdokoliv jln Má-m- e

je ta ceny:

10 I2U $lt5 Hti
M ai $H5

Jaoa neco teola
dv4 léta I vie íUrt&EuIlL
aa $ s9

"ví£af nemocnice z Fontanelle

parku na tak zvaný Winspear
triangle v údolí říčním Okolí to
bemlí se prý zrovna mikroby
taJcteriemi a podobnými potvúr--

sami Kterého z pacientů neza- -

hnkilv Kw n4Etní fnhn íZ
podala by aa dráha věčnosti ně-

jili jsná aeraoc
— Ceraclla Stella Greenova

-- Í~JL cixzžx Jcina Doíaaa o #42
Menll kofirky tak tvani '00 CART8"

ml oblíbené pro vrchatku i dítkem
ty rtnssaaitidnihy sa az48 t Vi aiC--

liz z m CitmktaJma
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