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při žádné důstojnější slavnosti
Zádoucno jest též aby celé shro-

máždění zpívalo Po vyčerpání
odpoledního programu odešli cizí
hostéavšak veliká část obecenstva
zůstala již na večerní ples Po

Zvláštnosti v našom obuvnfm

departmentu

Každý den přináší nám více obchodu s obuví což je

správné Nenaleznete nikde v Omaze takové výhodné

koupě obuvi jako u Nebraska Dobré a laciné střevíce

Sllppersy pro dívky a děti

pálkou pěkný norek dobře itiotove-n- i
H ai ll9fa$llU

UK ai 2 1100a 1135

Střevíce pro dívky a dětí

Sprlnar heel střevíce pra Nebrasku
kmqj par zaručen

84 Rl 11% 1190

izaxz 1110

Ženské domácí trepky ípiny vfbér a

Muži najdou ve výkladní skříni naši obuvi na 15 ul

jak ušetřili mohou peníze

Mužské" přkné Oood year Welt Selected Ru?!a a Box Calf černé neb
žluté Vici Kid aneb Vesting svršky mosazné niklové neb oby-
čejné háčky $300

Vn nvrtsl a f Parm a O 330 akrech v Stan-1- 1
U piUUťJ tonCobliieOlarksonNeb

Na prodej na libovolné splátky 230 akrft sdd-lán-

ostatní luka a pastva Vie oplotřno
Vlečky stavby co farmě náleží v dobrém po-

řádku Živ? potok protéká posemek Celá
farma Je bez dluhu Koupě chtivý nechť se
hlisí a W C Macha Clarkaon neb uJon K

para v Prague Neb dttf2bl2tf

OBXJiTOlSr o
Douflas Block Oinha Neb

Jestli chcete lapočltl obchod aneb vystou
plti t obchodu doplite mi
Mám pozemek na výměnu za obchod stříle

nf íelezářský atd Čtěte následující : (lesnický
ofichod za IttO Hotel za HTS Mislárna WH
Hostinec tW Grocerle Ti Holirna H50
Kontu 11 race (IW Venkovní obchod F&00 Mám
obdělané farmy v Nebrasce a Coloradu na
prodej aneb na výměnu a ttidíi Jest mým ob-

chodem naléctl huďkupceaneb prodávajícího
Jakémkoliv Naviti vte mne

31 DoBglas Block Omaha Neb
dtoiml Telefon im

Pftl SVÉ NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVY

—neopomeňte navštíviti—

MOORISH CAFÉ
ZAHRADU A RESTAURACI

na východní Midway

Lep5íbo obsloužení a tak levné nedo-

stane se vám nikde dt94m3

VSechny krajany uctivě zve

CHas Stiller
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neW pfiůyk zaMičeri
téměř sta bablcut

Blízko městských bránic Omahy za
13800 Hlaste ae hned dtMbl3ml

Hlcks S25 Botrd of Trade Bldz
Omaha Nebr

sedmé hodině počaly se valiti do
sálu nové davy hostů takže v osm
hodin byla síň téměř přeplněna
Při večerním plesu účinkovala

kapela p Havlíčkova jež udržo-

vala nesčetné obecenstvo ve vese-

lé a roztancované náladě téměř
do rána
— Včera pozdě odpoledne D

H Heming jeden ze zpravodajů
World-Herald- u zatčen byl kapi
tánem Donohuem na obžalobu pro

vydírání peněz podanou pí Rob-bovo- u

a její sestrou pí Dunno-vo- u

jež veďou strávní dům Hill-sid-e

na 18 a Dodge ul Heming

vymámil prý na nich {50 v neděli

pod předstíráním že má proti nim
skandální dopis Ženštiny peníze
vyplatily ale podaly stížnost po-

licii Heming však měl tolik dr-

zosti že je navštívil ještě jednou
a vyždímal z nich dalších $50
Tím dopustil se osudné chyby
neboť peníze byly znamenány u

přítomnosti kapitána Donohue a

oestoudný vyděrač zatčen Případ
tento slibuje býti velmi sensač- -

ním

— Včera pozdě večer snesla se

nad Oroahou hotová průtrž mráčen
Až do půlnoci déšť lil se v prou-
dech tak že někde stoky se zahlti-

ly nanesenými odpadky a celá

jezera povstala Z té příčiny po
dvě hodiny káry nemohly jezditi
a městští dělníci někde po pás
mush prcovati aby vodě zjednali
odpadu Council bluffské káry
čekaly na této straně řeky až do
12 hodin a na iowské straně opět
ně nemohly proniknouti do města
následkem rozvodnění Indián
Creeku kterýž proměnil se v dra-

vou bystřinu Déšť provázen byl
hromobitím a blýskáním
— Kittie Field podala žalobu

na $5000 náhrady proti společ-
nosti pouliční dráhy za osobní
zranční Na 22 ulici a Leaven-wort- h

ave vrazila prý do ní kára

když v bryČce jela při čemž byla
vymrštěna na dlažbu a utrpěla
trvalé zmrzačení Žalobnice tvr
dí že nehoda byla zaviněna řidi-

čem káry
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Hledá seWnin„ """"' ve

MxS Jot ťapei Albion Neb

Hledám zaměstnání JS%&
li rodiny na venkovi Po pNpadt ninhla by
mna rodina l přijmout! sa vimioi v teamn
nou domini prací mohu oapokollvi tantatt
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i BUaa ki New Etcbanra Uldc
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Na proděl velmi lacino do-

mek v So Omaut blila Jatek v pěkném okoli
Tltle řlatf Prodá e buď la botoví aneb a
tiat poř ká ala la hotová ae dá pěkná aráfka
K ooptani právníka ueray nev iora Lue
Bída-- v Omaae aneb o Jana Boelckebo v U- -

káro Pokroku Západu frtf
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letní ženské střevíce
ÍI-j- neb íerná welt oxforda i novou
Eoglluh ipICkou atrevioe Jel prloáM
od 1360 do 1300 kdekoliv v mSxtí
u nás

Ženské iouthern Tle
černá s vestlng svrškem Jakot 1 s croll
Cloth Top oxfords nejaovíjíi vsorkv
Jdou nejlépe na odbyl Jinde 1290

u nás na prodej ta :ll7t
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Vyléčím koktání
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zdarma Jolbt E Vauihao
dWrl 430 Ramge Bldg Omaha Neb

Heyn-fi- v dar ještě měsíc

Každý ví te udílen nám byl stříbrný
koflík — první cena — za krásnou fotografii
v nedávné Konvenci fotograflstft — vzdor to-

mu budeme vialc dávatl zdarma krásnou po-

dobiznu ve vodových barvách v pěkném
rámci s kailým Jednotlivým tuctem platino
kablnetrIch aneb větních fotografii Podo-

bizna v barvách vodových sama má cenu
1250 Přesvědčte se!

fotograflsta
813-8153-

j 15 ul Omaba
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OH pmkoumame a prohlédneme zdar

na a laročujrme nepokojení
Samáhání irsku srůsoboje bolení

hlavy
t O "

Mnozí lidé bolením hlavy trpící ani netull
Jak velké úlevy by Jim sposobllo pár vědecky
vybraných a Jich zraku přiměřených brejli
N echte své oři proskoumutl a nás nic za to
nečítáme dtWmStf

W 8fc Tev$AA Co
1408 Farnam ul —Mp— OMAHA

Ant Kaípar Fr Vlasák ty"bor

la - i

jež přineseny sem byly ze stalého
světa pravil mayor "Ony pě-

stují ideální mužství a ženství a

pokoušejí se budovati vzorv obé- -

ho Členové jejich nemají času
na anarchii zbýralství a zločin a

jsou ctí každé zemi obecnomysl
nost a energie osvědčená českými
Sokoly členy spolku jenž oslavu

je dnes otevření této nové krásné
síně jsou chloubou města My
chceme všecky Čechy toho druhu
co jenom jich můžeme dostati '

Hlavuí řeč mayor četl ale připojil
pak ještě několik srdečných do-

bromyslných slov v nichž přál
všem přítomným dobrou zábavu
až do rána
Po řeči mayora Moorese před

nesl orchestr nové číslo načež za-

pěl pěvecký sbor Lýra slavnostní

skladbu od Bed Smetany pod ná- -

em "Věno" Po té uchopil se

slova pan Ant Kment starosta

západní župy sokolské jenž vřele
rozhovořil se o účelu Spkolstva
amerického uváděje za vzor So-

kola pražského jehož vznik a pů
sobení podrobně podal Keč p
Kmenta byla dobře promyšlena a

proto bylo zcela přirozeno že po
ukončení byl odměněn ohlušují-
cím potleskem jakož i kyticí krás-

ných květin

Po ukončení své výtečné řeči

přečetl p A Kment došlé telegra-

my od Těl Jed Sokol v Crete a

od Dra J Pecivála z Prague Z
Crete telegrafovali: "Nechť láska
a síla přebývá ve Vašem stánku

svobody Na zdar!" Telegram
Dra Pecivála zněl: "Jen výš se

vznášej k jasnému nebi ty state-

čný Sokole vzmach nové síly
stvořil tebe pro budoucnost náro
da českého!" Dr Rudiš-Jičínsk- ý

ze Cedar Rapids dřívější osadník

zdejší zaslal delší srdečný připiš

Když zavládlo ticho předstou
pil opět předseda Jednoty p R

Havelka jenž shromážděným
že p Ed Rosewater
ho oznámiti veřejnosti

že jest ochoten sbírkou jím zahá-

jenou skolektovati do 25 prosin:
ce t ť % 1000 ve prospěch síně
k čemuž prvních {100 on sám při-

kládá Rozumí se samo sebou
že milé toto překvapení rozrušilo
na okamžik veškeré obecenstvo

jež v následující chvíli propuklo v

jásot a bouřlivý applaus Šlechet:
nému dárci Pan Rosewater byl

po té hlasy z obecenstva požádán

aby promluvil ku shromáždění
čemuž on ochotně vyhověl Řeč

p Rosewatera byla sice krátká
avšak excelletnní jadrná "Před
třiceti šesti léty" pravil mezi ji-

ným p Rosewater když přicházel

jsem poprvé do Omahy od řeky
Platte v dostavníku hrbolatými
cestami nemělo toto město více

obyvatelstva než jezdednesČechú
Snažil jsem se tehdy vypátrati
nějakého krajana zde usazeného
avšak beze všeho výsledku z čehož
soudím že jsem prvním obyvate-
lem města Omahy narozeným na
české půdě V tu dobu bylo roz
troušeno po státě nanejvýše 100
Čechů kterýžto počet dostoupil
za nynějších dnů na 40000 a z

tobo připadá na Omahu a South
Omahu 8000 Jsem Velice potěšen
z uskutečnění podniku Těl Jed
Sokol jímž zanášel jsem se již
více než před dvaceti léty totiž

postavením české společné síně

která vyhovovala by účelům so-

kolským divadelním a shromažďo-vací-m

Jsem šťastným že sen

můj stal se skutkem po tak dlou-

hé době jsem šťastným že Čecho-
vé omaŽští postavili si výhradně
pro sebe krásnou budovu zábavní

jež vyhoví největším shromáždě-
ním"— Když p Rosewater ukon-

čil roz burácela se opět sálem
bouře potlesku jež dlouho neutu
chala načež orchestr zahrál pot
pouriz Prodané nevěsty po jejichž
ukončení nastal dlouho trvající
potles a zajisté vším právem
neboB není snad mezi Čechy jed-

noho jimi neprochvívátly by pří-

mo elektricky božské zvuky z naší

nejnárodnější opery české Dalším
číslem byl zpěv mužského sboru

pěveckého odboru Těl Jed Sokol
načež opět následovala budba a

po té zpěv smíšeného sboru pěv
odboru TěL Jed Sokol "Rozmysli
si Mařenko" k němuž přidána
byla Americká národní písefi "My
country Tis oř Thee" Závě

rečním číslem byla hudba jel za-

hrála vždycky mohutným dojmem
působící hymnu "Star Spangled
Banner' při jejíž zvucích všecko

obecenstvo a zvláště cizí hosté

povstali a sífi otřásala se jásotem

jeni svědčil o tom ie i v srdci

českém pevně zakotven jest cit

amerického vlastenectví Zazpí
vání národní hymny "My Couatry
TU oí Tbee" bylo tél Iřastsftu
myšlénkou a nemčlo by scházeti

Slň Tllocvtfné Jednoty Sokol ode-

vzdána svému úle li

Naši Sokolíci musejí býti dobře

zapsáni u svatého Petra kterýž

prý je nejvyšším direktorem všeho

času i nečasu Pršelo v pátek

pršelo v sobotu ještě v neděli do-

poledne mračila se obloha jako

poražený kandidát na volební zá

znamy ale po poledni pravé srp
nové slunko začala bombardovat!

paprsky svými těžké mraky tak

úspěšně že brzy opanovalo blan-

kyt nebeský a radovalo se s radu

jícími A těch bylo hodně Česká
Omaha za své téměř 25leté exi-

stence kráčela vždycky s duchem

doby vždycky přinesla svůj halíř

kdy jednalo se o podniký vlastene
cké ale své vlastní síně útulku do

prérií dalekého západu zavátého
lístku se stromu česko-slovansk- é

ho dosud nezasvěcovala A proto
bylo v naší "Praze i těch ostat-

ních koloniích až do South Oma-

hy hotové pozdvižení Ty kraja

ny kteří mohli jiti a zůstali doma i

spočítal by na prstech Všechen

ten život ruch a šum shrnul se na
třináctou ulici jež byla v neděli

skutečnou českou třináctou Ka-

ždý čekal jenom na průvod shro

mažďující se na 13 a William ul

aby ubíral se tam kde píle a svor

nost tak krásné dílo zbudovala

Spolky seřadily se bez všelikého

zbytečného protahování a vytrhly
v následujícím pořádku: Maršál

p V Bureš na koni — Hudba p
Havlíčka — Pozvaní hosté v ko
čárech — Těl Jed Sokol ze So

Omahy — Sbor Sokolek Tyrš
kterýž průvodu dodal leposti a

malebnosti — Podporující Sokol

Tyrš č 1 — Katolický Sokol —

Řád Palacký č 1 Z Č B J —

Tábor Columbus č 69 WOW
— Tábor Nebrasská Lípa č 183

W O W — Tábor Nebraska i
4771 M W A — Tábor Come-niu- s

číslo 76 W O W — Bo-

hemia Lože číslo 314 A O U
W — Katolický Dělník — Spol
sv Aloisia — Tělocvičná Jedno-
ta Sokol z Omahy

Davy obecenstva dospěly téměř

současně s velkým průvodem k

síni a kde kdo hleděl se tam v Čas

dostati í obavy že snad sál ne-

pojme ty massy lidu Na štěstí

počítáno bylo při stavbě na takové

příležitosti a proto téměř každý
místa tam našel

Dojem jaký učinil sál na při-

cházející byl velmi příznivý Stě-

ny byly ozdobeny četnými obrazy
a odznaky národními a jeviště

bylo též velmi pěkně dekorováno

americkými a českými barvami

Rozsáhlá místnost počala se plni-t- i

hosty a než se kdo nadál byly
gallerie i sál do posledního míste-

čka naplněny Na jevišti na čest-

ná místa byli dosazeni čelní úřad-ní- ci

městští ku slavnosti pozvaní
s mayorem Moorsem v čele jakož
i předsedové všech spolků které

účastnily se průvodu Program

zahájen byl kolem třetí ' hodiny
koncertním číslem výtečného ru

pod řízením pana Stanisla-
va Letovského načež proveden

byl obřad odevzdání klíčů m

předsedovi Jednoty So-

kolské p Rud Havelkovi 'Po
té uchopil se slova p R Havelka

jenž v řeči anglické zmiňoval se o

vzniku nové síně o píli s jakou
bylo pracováno se strany člen-

stva aby mohlo přikročeno býti
ku stavbě a vyslovil naději že
nová budova spojí všecky naše

spolky v bratrské součinnosti na
naší národní roli Vyslovil se
dále že jako zástupci českého
občanstva v největším městě Neb-rask- y

musíme býti příkladem celé

veřejnosti a Že to dovedeme do-

kázáno bylo na lofiské velkolepé
manifestaci u příležitostí Českého
dne na výstavě zamississippské
Mezi jiným pravil pan Havelka
dále: 'Naše nová budova posta-
vena jest ve středu celé české osa-

dy a naši krajané kteří zbudovali
své domovy v South Omaze bu

dou mih příležitost navštěvovat!

společenské naše zábavy právě
tak pohodlně jako ti kteří bydlí
v české osadě omaiské — Keč

páně Havelkova jel byla velmi

pěkně přednesená byla dlouhotr

vajícím potleskem odměněna Po
té představen mayor Moores jenž
mluvil beze všech umělých efíektú
— od srdce k srdci Lid český
vychvaloval ovšem až do nebes

zmifiuje se o jeho pfičínlívostí
poslušnosti zákonů a vlastenectví
Doufá prý ie během deseti roků
Nebraska čítati bude aspol sto
tisíc Čecha a ie na Omaha při
padne spravedlivý díl obyvatel
stva s nimi pochlubili se m&le
kaldl zemi "Tělocvičná spolky

nalézá ie ve známé

lékárně flm permana

v Ušle 1266 jii ij ul
bUU Willům

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

aalézá 86T& 509-51- 1 jli 12 ni

MASNY KRÁM

aaiž strané mSsta vlastni krajan

"V F Kunol
físlo 1244 jižní ij ul

Hejvžtší zásoby masa vSeho druhu
sesek salámu šunek a vůbec všeho co

▼ obor tento spadá

Cíny levnější než kdekoliv jinde

X NAŠEHO MĚSTA

— Populistické předvolby za

ttčelem vybrání delegátů do okres-

ní konvence jež sejde se příští
sobotu konány budou ve čtvrtek
od 7 do g hodin večer Každá
warďa v Omaze oprávněna jest ku
devíti delegátům každá warda v

South Umaže ku pěti a každý
venkovský precinkt rovněž ku

pěti tak že bude jich dohromady
167 Očekává se že sveden bude

tuhý zápas mezi populisty
a radikály kteří ne-

chtějí míti ničeho společného s

demokraty

— Chcete dáti svým dítkám

dobrého obchodního vzdělání ?

Zda-- li ano nechte je navštěvo-

vat Omaha Commercial College
Jestli k tomu se odhodláte tedy
se dříve přihlaste v tiskárně P

Západu a dozvíte se jak ušetříte

peněz na školném ít

— Morris Hanniían 2 2letý
nladl muž nalezen bvl nolirif
krátce po druhé hodině v neděli
ráno ležící v bezvědomí v bejlí za
hostincem Mick Burdishe na rohu

9 a Davenport ul Měl dva hlu-

boké řezy na čelisti a na tváři

způsobené dle všeho břitvou

Když přišel k sobě Hanniían
sdělil policistům že byl pořezán
Pete Wardem jednou z tak zva-

ných "říčních myší" Dostali

prý se do hádky v hostinci a když
byl poraněn vyhodili jej na
chodník Ward zatčen byl ve 3

hodiny Táno seržantem Whale-ae-

— Nejparnějším dnem v minu-

lém měsíci byl desátý červenec

kdy rtuť vystoupila na 92 stupSů
aejehladnější osmý červenec s 58

stupni Průměrná teplota byla
75 stupňů

— Nížepsaná vyzkoušená ba-

bička dovoluje si tímto ctěným
dámám nabídnouti svou pomoc
při porodech Za spokojenost se
ručí Anna Svoboda

91tí 1422 Williams ul
— Městský pokladník Edwards

prodal za 124500 dlažebních

dluhopisů firmě Denison Prior &

Co z Clevelandu a obdržel za ně

125225 Dluhopisy nesou čtyři
procenta úroků

— Vyučování v omažskýcb
školách zahájeno bude opětně v

úterý 5 září den po dělnickém
svitku Loni bylo otevření Škol
sdxženo k vůli výstavě ale letos
k tomu asi nedojde

— Skladiště jedné z největšícb
továren na výrobu hospodářských
strojů přestěhováno bude z Coun-á- l

BÍuífs do Omahy jakmile pří-

hodné místo bude pro ně naleze-- o

Společnost chce čtyřpatro-
vé cihelnou budovu s přísklepím
nikde ve velkoobchodním di-

striktu aneb zakoupí příležité
staveniště a postaví budovu sama

Jméno firmy se neudává ale další

podrobnosti sděluje sekretář Utt
s klubu obchodníků

OriginálBuiweistr — pravé ké

— stále čerstvé na čepu
v Kirodní Síni Zkuste ho a jistě

f druhé jiolho chtíti nebudete

Ctrbelova vína a kořalky stále tél
a tUadž dttttf
— V pátek zastavil se v městě

fk A A Liliíl válený hodinář s

CJcxrs c:i návratu t pohřbu
c~:3 ctce Jal vlastní rukou ve

V 13 Lvct svti ukoslX Na
t" '3 tli svi tctiJ txLsi

Vzhůru do Prague

na Vvlct Českých Spolku

Na mnohostrannou žádost obzvláSté rodáku omažskýcb ohledné

vletu zde usnesly ae České spolky Z Č B J M W A W
oř W a Tři Jed Sokol pofádati

Velký Výlet dne 20 srpna
do stinného háje blíže Pragne

Zároveň chceme p&sobitl k tomu aby byl vypraven zvU£tnl vlak
c Omaha a ze Scbuyler Dá se očekávali ie to bude Jeden z nevřtíich
řesko slovanských výletS do této největsí České osady pořádaných
8 Jde se zde známý se známým přítel přítelem a ve volné přírodo se
po slovanská ve stínu stromo pobaví Výbor nebude fietritínákladu
aby vie dobře pro pohodit ct obecenstva zařídil

Dalftf program oznámen bude na plakátech
Veškeré české spolky jakož i jednotlivce zve

fv--w

a ZDouerlAa vilice Omaha lT©"b

r ROHRRQTJGH BROS majitelé

J u í--f iUill 1 WWUa UUUV wvuv w u v w vu w w u J IlUfC IIIUJ TC V aCl Li VUOfCCU

Toto jest právě doba k rapoíetí ztudiL

STRAVA ZA PRÁCI Zaruíojeme kaldému studentu dobré mUto kde mfile pracovat! za stravu
práce lehká a sluSni Můiete nivstívovati Omalakou obchodní kolej při poloviiním vy-

dáni než kdybyste llí jinam Dopiíte nim

KATALOG Zatlete si oB je zdarma jakol i elegantnf vzorky krasopisu

ti - i r :i r~ — -x- l-kl _:_„tL1BC UBUI imiDCiuai wucc w acavua iuiuuiiu IUSU Blall SC USiaVCIT] pro VZdclanl

českých iiko Téměf 40 procent nalich studentft za minulý rok byli Čelí a byli nejlepiími láky které

aouti ti plejí nechť ae k nim připojí Vynasnažíme se pomoci vám set jsou pase síly Adresujte:

ROHRBOTJGH BRO& Omaha ITobroslia


