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OTU ZÁPADU
— povoleni li sňatku vyzvetn

mu připravuje v Omaze ' Na po-

břeží vyslán bude zvláštní vlak a si JVarei uanus a van 30 rovu

LETNÍ

POTŘEBY

KOCHŮ

nem á Geo Smitbem Chnst-man- n

již několik měsíců nežije sé

svou Ženou a poněvadž tato zalí
POTŘEB- Y-

starý a Mary Granahanova s Oma--ta mimo to zvláštní vlaky vypravenynalézá se ve známé
hy též 30 roktt atará y -- v

budou do Omahy z měst kde pil

"Mrň™ 77m (Zfivm&ka buznl a přátelé dobrovolníků by Okresní rada jež aasedala

bila' se Smithovi n nabídl jí aby
zavedli! st spolu domácnost což

tato óřijala Zřídili si tudíž hní-

zdečko na 8 a Dodge ul kde pódíleti na demonstraci Den kdy stale že popiatmci leios
--

neicopa-

zvláŠtní vlak s prvním plukem do jí ' ale za to v posledních dnech

Omahv nřliede nrohlášen bude náhled tento značně změnila_ r r il

nějakou dobu láskyplně na sebe

vrkali Leč to nebylo vhod bý-

valému manželi zamilované Že-

nušky Christmannovi jenž do--:

zvěděl se o zpronevěře své ženy

vtísle 1266 již 13 ul
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-- kdei lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

úřadně veřejným svátkem a všecky ťrotesty se jenom nrnuiy a jtmen

obchody zavřeny Členové první- - důraznější nežli druhý Ne jvětší

ho Dluku kteří se iiž dříve vrátili stížnost měli obchodníci jednou
I - la W - Ji
pozváni budou též ku slavnosti a třídou zdozi prou oaoaau oaootv ve středu a proto s pistou v ruce

počíhal si na Smitha chtěje se naAn nmk hevniatnX nHvezeni I vvch krámů Bvlo totiž odhad
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i Ženská Jest bystrookým Kritikem Ifoiaký se bad natahovat a

skrčovat do nového obleku a ckouiet tdali se mu bodl kroucením se

do všelijakých postav snailc se konkati přes rameno do madla Ale

ženská to postřelme jediným pohledem — posuá jestli límec položon

jest jak by být! měl — tdali Je látka dobrá barva přiměřená a střih

tak jakým by býtl měl Ženská má sto očí pro modu v
4l Při prodeji Šatstva a prádla pro hochy jsme ralějl když matka

vybírá My si přejeme aby nejlepíí znalci prohlédli si naše zásoby šat-

stva pro hochy My jsme jisti ie Jest to tá nejúipornějií zásada v ce- -

lém státě Praeí kalboty pro hochy po 15c které vytrvají za 8&c Prací

kalhoty pro hoeby po SOc které ie všude prodávají ta dvojnásobnou
'částku Praeí obleky pro hochy po 85c kteréž daji službu 75c Prací

obleky pro hoeby ta 45c módně pruhované s velkým plaveckým Km

eem přkně trlmovaoó pro stáří 8 ai 10 do roků tyto obleky prodávají
se Jinde po 76c ai llOO '

Prací obleky pro hochy po 75c kteréž prodávají se jinde po II 00
a 1120 t pitná látky šedé plátno berrloRbone vzoru sámkované ru-

kávy a pěkně trimované

neviput DnifRMflI ZÁPADU n Fnri'eka nnipH z Omi-lnut- o zboží v Boston btorn na něm pomstiti za to že žije % jeho
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ženou Srážka udála se jak výšehv následu ící výbor: Mayor 112100 n myoen oroa hi
nalézá se v č 509-51- 1 jli 12 Moorea T S Clarkson 1 L ooo a u tsennetta na mene pezu zmíněno na 9 a Jackson kde

Cbristmaa potkal Smitha a hned

s ním počal půtku Smith vida
$6000 To prý j smiaoc nízko

Stížnost tlumočili Thomas Kilpa
Webster J E Baum Cadet Tay

loraH S Webler
že soupeř jeho má zbraS v rucetriek a Kelley Stiger & Ca jichž'L MAStlY I1HAfl Příští sedili dne 2 cerveice se

zásoba zboží odhadnuta po $10- -
hrají omaiští ochotnicí v Národai

snažil se mu ji vyrvati z ruky což

se mu též po delším- - zápasu poda-

řilo načež dal se na útěk aniž by
000 Kilpatrick a Kelley tvrdili

nJlž strtne mžat vlsstal krajan SÍBí(pfivo4ní veselohni žeiichové'

neb 'Zkouška v krypti"
že zboží v Boston atom ni cenu

dobře 1250000 a n Hayden Bros bvl něiak raněn ačkoliv Cbrist- -
17" F Kliaxiol Úterní schůze městské rady

li"

í mann za ním vypálil dvě rány jež1350000 Na to odpovídal Emil
Brandeis" že zboží v Boston Storuoživena bvla filipikou radního

pro panující tmu však minuly seVZr(J 13- -

srunia prou Koiegum ™"™v 4 cenu $ oook feodhad cíle Později navštívili Cbnst
WflWřtSf záaobv maaa v&eho druhu

tnanua v jeho bytu detektivové'
usenek salámu šunek a v&bec vSeho co y r5lPr~lurnuti jsou na tomtéž základě iako

soluci aby M
- A nft lorgensott a McCartby aby boje' obor tento spadá I I VďBU vv — —'v V 1 I

I P0 _r°f_řLi„_A stížnost George P Be--
i i~X)ti wmi vAaieníiv tinAm I žitější byl nulovného muže zatkli:Však tento

mMttr FrdiVCSy KTUjdif um awvikwi? juiuwt íovany za postaveni iijatauiu _ tvřjf vzpouzel se jim otevřití Leč tito
nedělali dlouhé caviky a jednodušeStuht chtěl 'šak již po dlouhou

Sue na 6es'tnácté d
qodu nyarant na ronu aevaic ií:: 11 ifi dvéře vypáčilu Jakmile všakZ NAŠEHO MĚSTA - UUI UTI i" - jtw vkročili do světnice namířil na něnomer unc a proio se Pru rcu--

E sbor Mal v5ecky
Christmana zbrafi chtěje po ně— V pondělní své schůzi školní tu" '"r T V
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stížnosti v úvahu
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rada zadala kontrakt na zeamcaou _ Před distriktním soudem na kterém střelili Však dříve než

mohl tak učiuiti zmocnili se hoVI _ I :C _ I IIViilallL HA LUaUOUU iV Vi Ma —

a tesařskou prací na sicoie racinc _
„ M4 nnaH: kter iasnř doka- -

tajní a odvedli na policejní stanici

Máme všeho druhu zahradní šla-hou-

a prodáváme je po 8 10 a

12c za stopu Všechny zaručené

a naše záruka vyrovná se jakékoliv

jiné kterou by jste mohli kdekoliv

obdržeti Však lépe když přijdete
a prohlédnete si naší zásobu a uvi-

díte sami v našich krámech buď

1514 Farnam St v Omaze aneb
'
2408 N St South Omaha
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bylo že v Omaze jest Národní SíoL ř

osob veko mezi 5 a ai roay nnnvMli u„t dem s elevatoru v Hainmondových — Naši krajané v Bruě by si
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se snor stával výhradně osobním latkacb ctiiapec KODeri Maun měli dobře pamatovat! radní Mer- -
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tTQveaeni censu uuu #you seziednal oředseda Bineham pořá-- oCitl svédkove tvraiu ze staio cera a 9 a Mounta ze 7 waray
iTřetí warda vykazuje značný pří" I

j i v _ - j_ř ui I fr náelMllrpm nťdosiaticit hezDeě-- Minulý podzim prosadil radní
Klr v ward oáté osob aeK- - Puoun' "ř T 7"

Stuht městskou radou usnesení7 rTrúí"x "i„ navržen dodatek aby povolen byl nostnien opaireni uieccnwi -

ieŠtě hvdrant Stuhtem žádaný ale lovati avšak společnost se uvolila
JL o raymer— Policie došla k náhledu že Dadi následkem nedostatečné pod- - že zaplatí pohřební výlohy a po

je to zbytečnou prací zatýkati tu- - norv RQhv omaŽskÝch ulic bu- - skytne mu zaměstnání po celý 2i- -

aby vodárna prodloužila vodovody
a dala hydrant na devátou a Ho-m- er

ul čímž by umožněno bylo

tamnějším osadníkům obdržeti

vodu To-nebyl- společnosti vo
llky třeba by svými orgiemi při dou y nejbližších dnech ozdobeny vot načež upustil od tobo Byl sice

"pajntu" rusia ceie souseusivi železnými bednami na papíry a P"J a° prače aie v uiwuu ioy
as sb sipředvedli jich soudci propuštěn ačkoli žádného pře- -V pondělí QdnadW z ovoce a ood Kontrakt dárny po chuti a-- proto s tím od

Gordonovi třináct ale jeho cti- - na ::ch DOStavení uzavřen byl s stupku se nedopustil a od te doDy klád ala V minulých dnech hro
hodnost všeckv propustila fnhn bída bvla domovem v leho dproá- - PSACÍ - STROJE:

lnou uvol neibnnon ootfeboa kaidm ?
Wallace T Broatch jenž jistou chicagskou společnost Mě- - cnosti Proto žaluje nyní spoječ

zil radní Stuht společnosti kroky
soudními a ble již v nejbliŽší
scbúzi městské rady vytasil se

radní Mercer a usnesením aby

obe b'xlí a mof do Kel e katdém utcistni- -

jmenován byl presidentem dru- - sto nebude to stati ani centu a - r-- ~

CD CT- nU kdeM vica p)M Pn koupi psacího itroje
dluiao pHblUetl blarnt k JednodachOKtl do-- ?
konalost! tříient boť to iruíule trranll
voat V tcht obkdwh anli JakiohkullTik
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hým poručíkem v lodním vojsku neste oparzt 12 proč z oznámen ry r~™-~- "F " '

dříve nařízené a posud nepostavesložUs úspěchem duševní zkoušku jež bedny tyto vynesou C W — Kaó chce mít nbyíbea
dé hydranty byly odvolány a radníale má jistou potíž se zkouškou ťorter nabídl se ze zanai 2501 bolesti vytržené neb dobře vypl- -
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Diilel Tyneiríter & Supplies Co iprojde neboř službou na ronoiznowmu v wmie uuuc uus-- zubnímu íekan 1402 rarQanai
to že nejsou peníze Není zapotiRicu V poslední válce dokázal' Že ti městu 15 procent z hrubého Telefon 1561
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a výborem Central Labpr mue
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Zda-- li ano ' nechte je navštěvo KterkollT nich pracaje v aájm ivcb lákaxnlk

jmenoval následující členy kni--1
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ní &ifikýeb Členové
bude již příští jaro a pak dojista
voličové v Brně projeví tsvouvat Omaha Commercial Couege I V f 1 V AWWIUflIUI

vděčnost oběma jím pánům : radHerberta T Leavetta Frankam w 1 # vn lnia imv nrihiaste v tisicarne r i— tova Kelley Stiger A Co- - Thom
ním dle zásluhy ' komisionář se živým dobytkema TT Dickeyho T
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pson Belden & Co HHaidy S--~-r-~- - —

1 - 1 1 1 t v cjk pjyTenhle hostinec HavelkůvÍVrnlnrfm í ' í f I- - V1CKCV UillUl Co pí Bensonové a několika
Vedle Creightonova divadla je čímv w 1 lUUKUAf ftuuiv voiaiui javu jiných mluvili yé prospěch sobot 230 New Exchange Building South Omaha Nebraska

Vlemoioi uMe vinuja M rtem tamlkto 1 1 Fraac Wolmaan vieobecni v Oolřax Co

nýlat16ra fMwB Vale Jat uctivé iádána
' inámý eo řádný a aridomlty duí ochotou

— bmutnou zkušenost v man-- - t { j nastuDCi Mezi důleži
ního zavírání v šest hodin a slíbilifclství zažila Vila btarrová jez a{U

-
ořiiatymi ordinančemi jed- - obaloail krajaoy Ml teak

dále tím větším magnetem Teď

Rudolí čepuje též pravé importo-
vané plzefiské jako rnalvaz To

Trzoi ceoy na poiaaaoiže od zítřka iiž zalnou Boston_ vt _ _ ijtj - k : 1

preo neKon iyany sc Byymi na íapov(di střílení a jakékoli nu Store a Hayden Bros T obmýšlí iOOakrft vtřemi dítkami obratná se o pomoc cnl obtěžování ptactva v měst Farma na prodejZprávy spolkovéje krása to je rozkoš - ta pěknávšak střídati prodavačky v sobof u Valley Co
Neb- - M mile nd North Louu 140 akrt vtdsiá- -ku zdejstpoliciu ťtijeia sem od- -
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ooiove loyieaJko křenl Když jste "v rriěstě" oajipiatku pn a proo troko
Bliaa m NewExobaDge Uld_

Duna í íowj a ccie' zůstávalo z bídného potahu
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-

j ""'"7 tak že pracovaly by pouze
hodn denní wit tta pa- - nUh Ustků 'musejí vrátiti kupci

a
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ČMko-5á- r Hřbitovní 8pelek

Příští nedělí připadá p&lletní
dtJStf ' í 80 Omaha Neb

neopomeSte zajít na 'jednu plzeB
desátí entů: Vyprávěla že man- -
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Tlila Otitf Prodá w buď ta hotová aneb a

řáetpoíka ale ta hotovíte diprknáaráfka

spolku Zástupcové Tjsoú tudíž

Žádáni by neopomenuli v plném

počtu laskavě se dostavili
kurenci 'učiní asi podobně

a wm ťuCl -
Pab8tův pavUon z loůské

soaltoH obrátila se na rodiče svého K:4Í Vr c H Frd z
— Na poště nalézají se násle r nopiani a pravnixe nervy aew York Life
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lýiiti Prodsrfa tedy svůj na skladě dt4ítf důvody avšak soudce róžžudek
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