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ryho i Roseni ale nevědí jak
Nazývají to ukradení člověka a
chtěli by i spolkové úřady k tomu

příměti aby Barry s Rosem byli
zpět přivežení ale sotva asi jim
to co spomúže

"

— Upozorfiujeme naščtenáře
na ohlášku paqí' Aloisie' Zelené
Co v ohlášce se praví jest do slo-

va pravdou Může se to zdáti k
neuvěření avšak jisto je že upaní
Zelené nalezne lepší "bargains"

Našim odkupníkflmr 5

tento závod zve vás k
častnáni se otevřenťr&

navého1 departmeiituí
" ' ''' „

odbývána bude dne 14 října t r
v síni pana Hrocha a vstupné k

ní obnáší pouze 50 ctů pro pána
s dámou '

t
— V druhé wardě tak jako ve

všech ostatních jsou dvě tikety
při dnešních primárních volbách
Na obou jsou postaveni Češi a
máme za to že všichni češi bu-

dou podporovati pana V Bureše
Však sděluje se nám že co se

týká ostatních delegátů mimo Če-

chů pouze na jedhé tiketě jsou
zavázáni též pro pana Bureše
blasovati a to sice na té tiketě
na kteréž jsou navrženi krajané
Blažek Vávra a Brodil Proto
jestli chtí čeští voliči hlasovali

pro pana Bureše musí si dáti po-

zor a nehlasovati mimo Čechů

pro žádného z oné tikety druhé

— V pondělí ráno '
dobyl se

lupič do příbytku Tom Clarka

1124 Capitol ave a odnesl ně-

jaké šatstvo a klenoty Mezi kle-

noty byla těž závčška k hodinkám
s odznakem Rytířů Pythiových a
černoch Joseph Williams dopa-
den byl ve středu an procházel
se po ulicích pyšně s kradenou
závěskou Byl zatčen a uvězněn

s plášti obleky živůtky atd

— Kloboučník p Svoboda prý
vícekráte nepůjde do South Oma

by s hodinářem p Fibigrem pro
dávat! vstupenky do plesu Proč

poví kterýkoliv z obou

— 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

— Minulou středu večer odbý
vána' byla v Národní síni politi
cká schůze českých občanů jejímž
účelem bylpuraditi se jak nejlépe
dala by se uskutečniti v příští vol
bě kandidatura pana V Bureše

pro úřad klerka distriktníbo sou
du Schůze byla navštívena asi

100 občany ponejvíce z prvé a
druhé wardy jíž předsedal pan A

Turynek Prvním řečníkem byl
bývalý radní pan Anton Kment

jenž v delší řeči vysvětlil přitom
ným situaci politickou a vřele

přimlouval se za všestrannou pod
poru pro pana Bureše se strany
našich krajanů Mezi jiným vy- -

zvai pan přítomné aty
1 M

aosiavm se ao jeanono anes ku

primárním volbám tak aby mohla

Dyti zvolena ta delegace do kon- -

věnce která jest příznivá panu V

Burešovu Vysvětlil též obšírně

jak to přišlo že ač klubem druhé

wardy byl co delegát vylosován
Dyi nanrazen jiným krajanem a

upozorSovalže jak v druhé wardě

tak 1 v první jsou dve tikety na
nichž na obou jsou Češi ale pouze
jedna tiketa v každé wardě jest
Burešovská a sice v první wardě
ta na které je jméno J Rosický
a v druhé ta na které jsou Vávra
Blažek a Brodil Ač nepochybně
krajané na obou tiketách by pana
Bureše pod pórovali přece ti ostatní

delegáté ua těch druhých tiketách
buď jsou nespolehliví aneb vůbec

proti nl-m- V prvníwardě primární
volby odbývali se budou na 10 a

Hickory a v druhé wardě na 20 a

Castellar Po něm vyvolán byl
přítomnými pan Václav Bureš

jenž oěhem své řeči pravil Že ni
kterak nebylo jeho úmyslem uchá
zeti se o úřad klerka distriktníbo
soudu avšak političtí jeho přáte
lé jichž vliv jest nepopiratelný
nutili jej by ucházel se o úřad
tento následkem čehož odhodlal
se k tomuto kroku avšak s tou

podmínkou když krajané naši
budou ho podporovat v nastávají
cí kampani Není pochyby že

podpory této se mu dostane měrou
vrchovatou poněvadž pan Bureš
znám jest v kruzích omažských
jako přímý poctivý a vlastenecký
Cech jenž v úřadě tomto sloužil

by ku cti celé naši osadě a české
mu jménu vůbec Po panu Bure
šovi byl přítomnými občany vyvo
lán redaktor t L p Jan Rosický
Řečník jasně vysvětlil stávající
poměry politické a též vřele při
mlouval se za všestrannou pod po
ru panu Burešovi čímž dojdeme
u jiných národnosti jen cti při
čemž dodal abychom řídili se dle
Irčanů kteří na příklad y druhé
wardě nejsou nikterak četněji osí
dleni aniž jsou lepšími nás

přece v době voleb ať již kaliku

sových primárních neb v konven
cích jsou vždy na svém místě
snažíce se prosaditi kandidáty své
národnosti "Odvrhněme od sebe
tu lhostejnost k politickým záleži
tostem ' pravil mezi jiným pan
Rosický "účastněme se horlivě

veřejných záležitostí a ovoce za
nedlouho se dostaví jistě Nepři
jímejme od politických vůdců nic
co by bylo jako almužna nýbrž
poručme si jako občané kteří do

žadují se svých práv neboť jen
takovýmto vystupováním získáme

si respem a zasiouzeae zastoupeni
různých veřejných úřadech"!

Vysvětliv ještě ku konci nynější
Volební systéip jenž poněkud jest
pozměněn volby- - leč--

na'ézá se ve mámé

V

UkárnS $m fiermáka

v tisle 1266 již ij ul
bUie Williamt

Mel lze veškeré naše záležitosti

vyřizovat!

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

! miiti se v í 509-51- 1 Jíl 12 al

& MASNY KRÁM

m již straně mSsta vlastní krajan

"V F KZiaxiol
V ' - rj ml'

KeřfětSÍ lásobv mata vSeho druhu
mek salámu Šunek a vůbec všeho co

▼ obor tento spadá

tey levnžjší než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

Paní Johana Lanková zadala
žalobu na dosažení frooo úmrtné-

ho po svém manželu který náležel

k Dřevařům Světa (Woodmea of

tbe World) a zemřel samovraždou

13 května Řád Dřevařů Světa

nevyplácí pojistku pozůstalým po
samovrahu a z toho ohledu vzni-

kla žaloba která bude i pro naše

podpůrné jednoty míti velkou za-

jímavost

' — Městská rada omažská v po-

slední své schůzi uzavřela aby

byla 16 ulice na jih od Vinton

'vytištěna ode všech překážek k

Čemuž byl ustanoven zvláštní jed-

natel Dále bylo uzavřeno aby
aticeWebster západně od 1 3 byla
vyrovnána Capitol Ave od 16 do

18 ul aby byla upravena taktéž
Ames ave Dále mají býti upra-

veny ulice 34 od Farnam po St
líary 's ave: 28 od Leavenworth

po Pacific Cuming od 40 do 42

42 od Cuming po Harney a 28

od Pacific po Poppleton Pro
veškeré tyto práce má býti vypsá
na tvláštnf daňV

- Společenská zábava ve pro
specb Českého hřbitova uspořádá
BA bude v nové Sokolské síni
dlli dne 10 září Všechny

polky a příznivci jsou žádám

Hojné sucastneni se začátek ve

dvě hodiny odpoledne Vstupné
páo 25c dáma 10c 99tí
— Dva z nasicu kteří byli 9

srpna zasáhnuti smrtícím elektri

ckým drátem na Howard ulici
BOtavili se ze svého poranění tak
dskee že se mohli vrátiti ku své

službě Jsou to Alb Livingston
a Jiří Farmer od setniny č 1

kteří jediní ze 6 soudruhů vyvázli
Životem

1— Tesaři omažští zastavili prá
á v počtu asi 300 mužů žádajíce
o přídavek 5 ctů za hodinu práce
totiž 1 30 na 35 ctů za hodinu
Někteří z kontraktorů vyhověli
ikaeé požadavku tesařů většina

jich však se zdráhá povoliti doka

zajíce že by aa pracích ztratili

peníze jelikož je najali dle posa
vadní mzdy

'
Isou všichni volni

vybovčti požadavku tomu od no

vťhQoku až kontrakty pro příští
rok dle ióbo upraví Tesaři
kteří obdrželi žádaných 35 centů
za hodinu' šli ihned do práce
avšak většina jich očekává v La- -

bor Temple nečinně výsledek

stávky vf
— Já ono se řekne ie je ta neb

tmm momia dobré Ale nejleplt jest
Wilberská Zvonelka a Aksamita

řf Cleveíaodu uprchnul do

Omahy Ital Antonio --Rose' který
tona okradl dvě chudé italské Ženy

nčz asi ttioo obnáše

jící Za ním sem přijel výpomoc- -

aýXerií Barry který jej zatknul
rólidal guvernéra o jeho vydání

a!ak soudce Baker zajatce na zá- -

f habes corpus propustil na

avcodu Clevelandský úředník

aa vlak nedař zmásti zatknul hned

na Kose před soudní budovou a

tZpk tajni jej ddvedl a města

___t všeho dovedl Rose do vězení

C:zi jej zaje zadními dveřmi vy--

ytl vca a odejel z mésta leď si

t--j £a sdejf advokáti limou

IZzrj a riii by dostali zpit Bar--

m__nLÍ!

j r -

nežli v "ausírkaufu"

— Stavba budoucího hostince

pana Bartoše na místě Kesslero-vé-

pokračuje nyní rychle ku

předu a dospěla již tak daleko

Že budou kladeny stropnice pro
místnost hostinskou t

— Na nádraží burlingtonské
dráhy zapoměl kdosi v jídelně to-

bolku s I85 a nebylo možno vy-pátr-
ati

komu by náležela' Tepr-
ve dle některých známek bylo
shledáno že náleží H F Clarko-v- i

z Washingtonu což se také po
dlouhém pátrání zjistilo - Clark
chtěl v jídelně něco pojisti v' tom
však bylo voláno že vlak jeho od
jíždí načež ve spěchu nechal to
bolku ležeti na baaru Když byl
majitel tobolky zjištěn byla mu
tato bezodkladu zaslána

—- Mnozí krajané bydlící na

jižní straně města neví dosud ie
jedním z nejlépe zařízených řez

nických krámů ve mčsiě nalézti
lze na rohu 1 6 a Williams Krám
vlastněn jest Jos Nejepinským

I jenž každému s ochotou poslouží
nejen vždy čerstvým masem ale
zárovefl vším co v obor jeho spa- -

dá Výrobky uzenářské nelze leoší
a levněji koupiti nikde td88

— Dětinnou lásku k otci má

zaplatiti 9letá Kateřina Hardyová
životem Vlastním tělem chránící
otce chorého byla udeřena suro-

vým útočníkem do hlavy z čehož
dítku tomu vzejiti může smrt
1 ragicKa uaaiost ona sběrna se v

úterý na Dorcas ulici kdež Hardy
otec Kačenky a John Nelson jsou
sousedy Hardy jest po delší čas
nemocen a Nelson jej nutil aby s

ním pil což tento odmítnul Po
vstala hádka při níž Nelson vy
hrožoval Hardymu udeřením piv-

ní sklenicí 9letá Kačenka v oba
vě o otce zastoupila opilému zu
řivci cestu ten pak rozehnán jsa
po otci zasáhl dítě sklenicí do

hlavy spůsobiv jí na čele nad le

vým okem strašnou ránu Suro-

vec byl zatčen a Kačenka dána' v
lékařské ošetřování ale hení jisto
zdaž svoji lásku dětinnou neza-

platí Životem v iá-- r

— Na majetku p J Nováka na

13 ulici vedle lékárny páně Čer
mákovy započato bylo v těchto
dnech s podezdívkou ku stavbě
nového krámu jenž tam bode

panem Novákem postaven
— Zítra večer odjede dvanácti

členná četa cvičících členů zdejší
Tělocvičné Jednoty Sokol do
Crete Neb ku státním závodům

jež odbývány tam budou příští ne-
děli Mimo tuto četu a soudce
rozhodčího jede ku závodům též
několik dalších Sokolů kteří chtě-

jí býti přítomní tamním závodům

— Lidský obličej jest dle ho
dinářského výroku hodinový ci-

ferník jehož hlavní rafičkou jest
nos který musí býti opravován
utahován a narovnáván aby do-

bře ukazoval

— Chodníky mnohých ulic
zvláště oněch v české čtvrti které
nejsou dlážděné nachází se po-

slední dobou věru v zuboženém
stavu a nebylo by divu kdyby
některý chodec při chůzi zlámal
ruku neb nohu zvláště za tma-

vých večerů Nešvar tento
se v _aší české čtvrti

Čím dále tím více a jelikož město
samo není dosti přísné aby při nu
tilo majitele dotyčných pozemků a
domů ku správě chodníků nebu
de tomu asi odpomoženo dokud

_V?_1 y____# w mm

nejaice nesiesn se nepřihodí a
soud z toho nevzejde Komu %

toho pak vzejde škod? jest na
bíle dni

— Všeobecně známý obchod

zdejší Tbe Nebraska Clothin

Comuany rozšířil závod svůi o

jedno odvětvi a sice o department
feaskými r plášti Department

výtečně ku svému i účeli opatřen
oyv aosisiecnym osvětlením po-

třebnými pokoji ke zkušení plášťů
atd Department tento jest jed-
ním z nejlépe a nejvkusněji zaří
zených ye městě Jaké rozsáhlostí
zmíněná svrchu firma dosáhla ví

chni ti kdož vzrůst její stopo- -

T" jisté 2e 1 v obora tomto
yrovná se aneb předčí závody

J-- mnofstvím výběru tak i

mírnými cenami _
'

--- Sbor Omažských Sokolek

láleiejících ka Podporujícímu S9--

kola Tyri číslo ! pfiprsvujese

1 fT--J YcLi__ Ziiavgrt_a

sú- -

Záchvaty trrale vrMemf Zícha'y a ner
vootiofit tmlsf po Jertnodennltn užíváni Dr:
Rllne'R Oreat Nerve Boatorer Kaltete l pro
S200 láhev na xkouiku Obdrtite 11 sdarma
br B Klina Lid 931 Arch 81 ťhlíadelpbla
Pi HlOUTáhř

Na proděl velmi lacino
mek v 80 Omaze bllíe jatek v píkním okolí
Tltle {lstí Prodá w buď u botoví aneb se
{át poíká ale 1a hotoví se dá pěkná srážka
K doptání u právníka Berky New y(rk LI fa
01d v Omaze aneb u Jana Boalckíhn v

Pokroku Západu grtf

KAfí ÍA ín KreííiJeni bydlel v Hsle 1TO
--
7 —w ~ Fullerton Ave ChittaIII Poita

nám oznamule ie ne odHtfhoval abychom mu
íaopli_Mtavlll Přáli bychom aljebo nynějll

)rcbom mu mohli zaslat áfat niti
let odbf ránl Vyd Pokroku Západu

Ya nrtíňfit eeb k pronajmou obchod
lirUUťJ ge smíienym iooííb vCon-wa- y

N D Conway leli na dráte O rest North-
ern v nejlepli ilutl 8errní Dakoty totll
v drodnám udoli Červená beky Příčina pro-de- e

te ndá na poiádáni Adresa
y Vnrachek

dtíOOxi Orafton N D

Farma na prodej
180 akrfi ve

Alt _________ _ ' '
vivuj 'í iiuiv nu nurin juuup isu aaro vz4]eia
no Obydlí atáje a studní tO ta akr Třetina
hotově ibytek na splátku pH S proč úroku

J Ullss iM New Exchange Oldg
80 Omaha Neb

Bia nri_r1_f rr"i o wn akrech ▼ nu o
irUUlJ tonCablíieClarkiionNeb

Na nrodel na tlbovulní nUt_ w h u bA a

1'po ostatní luka a pastva Vie oplotíno
Vecky by co farmé náleil v dohrám po-
řádku 21 vy potok protíká pozemek Celá
íírm' ÍS bídluhu- - Koupí ehUvy nechfae
hlsaí u W O Macha Clarkaon neb u Jos Kaš-
para v Praoe Neb ůtWhUM

nxcc

Shvúlou Zábavu

C8P0ft_DA

Katolický O Sokol

v sobotu dne ý tářt 'pp
í

T ínl pana Jana Hrecba

"Vt-upi- _ as eat&

Jako vidy tak I tentokráte Lad o
pobaveni bostft hojní postaráno

V áctí vtechny jve

Pořádající výbor

i-j
1 11 11 1 ji 1 ic:3TriTrn

SpoleČeoskou ZÁBAVU

veprosplch leskiho národ-
ního hřbitova

pořádá

Hřbitovní - Spolek
v nedřít dne 10 září ♦

V SOKOLSKÉ SÍNI
ZaUcak vs 9 bod odpuL

IUlníamkem bylo jak inámo
ninohych oprav na hfbluiví

__! V1 ""klad na který
příjmy nedoMaíali a Proto ji

f?!_ík 1?°"" "lmrádnml plllny lil
ríiU__!ro? "ul'' pfuulícl

' " oojneni poetuTI _ __vie Dnttahní _i_t _„„ i

míl Vfcchnv IVA ImnMn hthl_wn_
hoapolka Vyb

iSSWiawjS

íononononoitoiioiionoitoiioitono
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NíiepaaoA vyalovujo tímto
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o

srdečoé díky řád a Novodobých x
Dřevorubců (Modem Woodmea M

o
oř America) aa' brtk vyplacení o
pf jisto-b- o pq temralém mém o
toaoželi v obnosu ♦ 1000 M

o
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VÍTEJTE ČECHOVÉ!

VÍTEJTE KRAJANÉ DO OMAHYl

Použijte výhody laciných

rýletnlctt cen jízdnícb do Omabj!

Přijdtl se podívat i na výstavu Vitá

Ameriky a ušetříte mnoho fenls
nakoupením vlech potřeb v

J L BBA5DEIS k SOXS

MAJITELÉ

severozápadní rob 16 a Dooglas dI

(ve itředu Mmébo m£U)

Ozxxalxa 35TTDr

ČeiU klerkoti t kaídém oddlUnl

NtivltH tátod pro prodej t drobném na
tápadi 600 prodavačů

Kov ii'ie e do UmabynavHivte ten-

to závod než odjedete
Boston 8to re jeit nejenom ten největf f

závod pro prodej v drobném na západé
nýbri zárovrfi ten nejoblíbeněji! a

NaSe pravidlo kupovat! i pro-dáv-

pouze jen za botové a to za mnoho
milionu ročně poikvtule nám příležito
sti kteréž nemá žádný Jiný závod na zá

pade šproto mazem nabízet! Vám vždy
epií zboží za méně peníz než Jini
Viditelná zrfiit nalebo obchodu den ze

dne jeit příčinou toho že hledíme uipo-kot- iti

přáni a požadavky našich odběra
tel 5 Nic nepřeháníme každá věc se
prodává podle záaluby a každ odbor v
naěem nesmírném závodě řidí te tímtéž
pravidlem v každém Jeit výběr dplný a
naleznete tu vše co ie v něm požaduje
My prodáváme vie co muž žena aneb

děi ko obléká od hlavy až k Datě lakož i

mnohé Jiné potřeby domácí jako kober
ce drapene lněné zboží klenoty atd
Žádáme Vát aby jíte považovali nái
tore ca tvé shromaždiště když jíte v irřf
tě My víme že se vám to vyplatí u nás
kopoTatL
České prodavače naleznete v každém

oddělení

BOSTON STORE
OMAHA

J L BRANDEIS SONS DilJ

lf W Oorner lth ft Douglu St

Zveme vás aby ite ustanovili si nái
zárod co místo kde se sejdete kde si od

počinete dopis napliete a vobeckde vy-
konáte vie co třeba kde se nmvieteST1
luně poJíteié paklíky odložíte a kdyko-
liv bibem denní doby sobě odpofínete
My oietřime vaie paklíky a dámeTám na
nécbekv beta tSÍ TÍlohT Pro i_mk_
vydržuj em zvltfitni přijímači pokoj
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Kaid vS la ad ilsa _am byl atrlbmý
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bndeoM rMt dávali idarma' -- ráaaov p
dotrtaaa va radových barvách v pík
HmrU t kaldym jednotlivým tuctem platino
kabin t_k_ knéb vtUlch tottwrafll Pudo--
blaaa % Vbdo#ych barráck aama má
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prodává Aatoa Bílek daleko levněji
aelli kterkoliv ohnvaf obchod ve mí
st ClnioB tak proto abych aeaaámil
obacBito a natím! tjlmtafml ikolniml
itfevfd Kale siaoby pochásf od k

vyraMtoll Jána 4po nová a
a najlepiích továras Prodej dobrá oba
1 pro tákv ladM Vset noa anri_)itn_
JeaOI hledáte obchod kdo aeJvybod_ji
koopiU otav pro láky p_MUU aá
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C J Carlson 107 jiL 16 ml

atnil BarA-a- -a

Zprvu popíral svou vinu' však

později se přiznal že krádež spá-

chal

— Katolický Sokol pořádá zí-

tra velkou zábavu v síni p Jana
Hrocha ku které po delší dobu
činil pilné přípravy Zábavy Ka

tolického bokola teši se jiz po
dlouhá léta přízni našeho obecen
stva hlavně pak katolického

proto jest téměř jisto že návštěva

zítřejší nezadá si v ničem od pře

desiycn vstupné obnáší pouze
25 centů l

Hřbitovní spolek jenz se

staven jest ze zástupců českých
svobodomyslných spolků a úče
lem jehož jest pečovati o národní
hřbitov pořádá příští neděli ve

prospěch hřbitovní pokladny vel
kou společenskou zábavu v míst
nostech nové Sokolovny Začátek

zábavy určen jest na 2 hodinu

odpol Vzhledem k účelu za

jakým zábava tato jest pořádána
jest iádoucno aby krajané naši

zejména svobodomyslní ji navští
vili tak aby výtěžek pro hřbitov

ni tucei byl pokud možno nej
větší

— Radní Stuht nepřestává pra
covali na tom j ' aby i zřízen by
vodní hydrant na 9 a Homer ul
v zájmu tamnějšícb českých osad-

níků Společnost vodárny se zdrá-
há ale doufáme že se jim to po
daří přece
— J K Walburn bydlící na

8 ulici blíže Nicholas byl v úte

rý přejet a těžce zraněn kočárkem
v němž se nějací dva páni naleza
li Při přechází nlice byl Walburn

přejet načež lidé v kočárku se na
lézající odjeli aniž by bylo možno

vypátrati kdo byli

- Ochotníci Tělocvičné Jed
noty Sokol připravují se ku zahá

jení divadelní sézony nacvičením
Strakonického Dudáka jemuž vě-

nují velkolepou výpravu Stra
konický Dudák byl zde hrán již
před několika lety a líbil svým
provedením tak že musel' být
opakován Zdá se nám však že

děj jako jest tento třeba výborně
provedený není vhodným ku za

hájení nejen letošní divadelní sé

zony nýbrž i ku zahájení diva
delních her na novém jevišti So
kolském vůbec Česká dramatic
ká literatura jest dosti bohatá na
dobré historické práce iež isou

nepopiratelně mnohem púsobivčj
si nez aej otáčející se z tásti v

říši pohádkové Nechceme tím
ovšem říci že úspěchu se Stra
konickým Dudákem nebude docí
leno však výběrem některého bi
stonckého dramatu docílilo by se
bez odporu mnohem více finanč
ně í mravně IV i
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nik uaoncu zabojnéĎO spublasné-
- tento zaujímá větší část třetího po-b-o

potleakuT jelikož po té nepři--J chodí rozsáhlá budovv a h_M _
masu se nuao za řečníka usnese- -

no bylo vypracovali resoluci
adresovanou pristl konvenci v
níž má býti projevena sympatie
českých občanů kandidatuře pana
Bureše Po té schůze byla skon
čena ' '

tiTTenble hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším masnetena Teď I

Rudolf čepuje též pravé importo--1

vané plzefiské jako malvaz To 1

je krása to je rozkol ta pěkná ř
bdi čepička! A což ta chuť! Ja-- j
ko kfenl Kdyt jste "v městě I

neopomeňte tajit aa 'j&W plse3- - ko velkolepé tibavě jil nrpoři
s_£bo třeba ta velkou a eS la saldt! na oslava rdo založení jel
bxists ct i--
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