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lékárně J2m (jíermáka

kaz jímž se zapovídá číšníkům
rozdávání boykotních ohlášení v

okolí místnosti té Když bylo
číšníkům oznámeno soudní roz
bodnutí ihned uposlechli a odešli
od boykotovaného Music Hallu

— Na základě zákona protí-trustové-

byla zažalována spo-

lečnost Standard Oil že je tru-

stem a tudíž není oprávněna
provozoyati obchod ve státu tom
to Právníci společnosti oné

předložili soudu námitky v nichž

dokazují že Standard Oil Co

není trustem a že zákon dotyčný
jest neústavním jelikož zasahá
do práv soukromých i do práv
kongresu kterýž jedině má spra

VYSVĚTLENÍ THEORIE

OBCHOD tento vysvětlí vám theorii vztahující se k

a sice že na začátku sézooy nelze zboží

prodávati Většina obchodů čítá ze začátku "úžasné ceny"

poněvadž jest čilá poptávka Když sézona přejde a poptávka

klesne tu oznamují velké snížení cen a tím úsporu pro zákaz-

níka Jinými slovy získali tolik při otevření sézony že později

mohou si snížení cen dovolili Ne tak u nás My čítáme za

zboží na počátku sézony cenu při níž na všení zboží márre

mírný výtěžek a když sézona přejde nemáme žádné ošumělé

zboží na ruce k nabízení Který obchod jest pro vás bezpečněj-

ším k nakupování?

kou že je to loterfe a tudíž proti
zákonu Soudce Foster však byl

jiného náhledu a rozhodl ve pro-

spěch agenta dokazuje ve svém

výnosu soudním že se zákon o

loterii na tento případ nevzta-

huje

$5EFTenhle hostinec Havelkův

vedle Creightonova divadla je čím

dála tím větším magnetem Teď

Rudolf čepuje též pravé importo-
vané plzeňské jako malvaz To

je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepička! A což ta chuť! Ja-

ko křen! Když jste "v městě"
neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň-
ského třeba tu velkou a oč že se

budete cítit jako doma

— Nemalý shluk lidu udál se

včera odpoledne na 14 ulici blíže

Williams Nachmelený syn náro-

da vyvoleného řekl cosi nepříjem-
ného známému stěhovači panu F
Fialovi což tohoto dopálilo tak
že svou pádnou pravicí milého

žida pohladil po tváři Žid se

skutalil a byl chvilku zticha pak
ale vrazil dovnitř stavení a dobý-

vaje se do dveříječel že jest zabi-

tým Na jeho pokřik sběhlo se

ovšem ihned hojně jeho souvěrců
kteří spěchali do lékárny pana
Čermáka a prosili aby zavolal
ihned policii koronera i hasiče a

policejního soudce a pana mayo-r- a

že spáchána strašná vražda
Pan Čermák si dal říci a povolal
skutečně telefonem policii však

když tato se dostavila nenalezla
domnělou mrtvolu nýbrž ožralé-h- o

Žida ječícího aby mu dali
cihiu že toho house-mover- a skolí
Policii nebylo vhod že byla takto

poslána aprílem a hrozila zatknou-t- i

toho kdo byl původcem že sem

Náš nový department s plášti a obleky je otc
vřen k vašemu prohlédnutí Přijdete se

také podívat? Stojí za to

mocnice na výstavišti ale brzy

vydechl naposled Lékaři přičí-

tají smrt jeho srdeční vadě

— Pozor! Pozor! Máte něja-

ké pohledávky u Omaha Saving

Banky a přejete si za ně hotové

peníze? Jestli ano přihlaste se u

Rudolfa F Svobody u Union vNat-ioc- al

Banky dtiX4
— Ve schůzi městské rady

předložil v úterý večer městský
zástupce požadovanou od něho

zprávu ohledně práv jaké má
město ku nabytí vodárny Podle
náhledu jeho nabydeme práva
toho teprve dnem 4 září 1903 a

pak budeme míti dvě cesty buď
vodárnu od společnosti vykoupiti
aneb přejmouti vodárnu ve svou

správu ovšem proti příslušné ná-

hradě na základě práva svrchova-

nosti (eminent domairj) Nepo-

chybně že městská rada zachová
se dle dobrozdání městského zá-

stupce a proto musíme se spoko-

jit jeŠě pro budoucí čtyry roky a ne

chat se dále vydírali vodárenskou

společností Zpráva zvláštního

výboru který vyjednal se želez-

ničními společnostmi že jim mě

sto odpustí £13000 kteréž za-

platilo za práce na viaduktech a

jiné za tyto korporace byla jed-

nohlasně schválena Inu ovšem

občanstvo to zaplatí Okresní

klerk Haverley předložil dobro-

zdání okresního zástupce Shieldse

ohledně hlasovacích místností

Okresní zástupce dovozuje že se

město zavázalo nejen zříditi ný-

brž i opravovati a v dobrém stavu
udržovali hlasovací budky a že

se proto nemůže zřeknouti té po-

vinnosti když prohlásí že tyto
nestojí za opravu Okres prý své

doby poskytnul dvě třetiny výloh
ku zřízení budek a město prý je
musí stále v dobrém stavu udrŽo- -

vati Městský inženýr předložil
smlouvu a záruku Barber Asphalt

společnosti na vydláždění Cuming
ulice ale upozornil na to že ob-

čany dotýčné má v podezření že

by práci rádi měli hotovou avšak

potom že by odporovali placení
daní a proto radí' aby se smlou-

vou se ničeho nečinilo pokud

městský zástupce jest-l- i

veškerý průběh jednání vztahují
cť se k tomu byl úplně zákoni-

tým Městská rada se zachovala

dle odporučení inženýra Návrh

aby zrušena byla ordinance naři-

zující bicyklistům aby večer opa-

třeny měli bicyckly lampičkou

propadnul Městský pokladník
byl oprávněn zjednati Johna Ru-

šné na tři měsíce ku kolektování

dlužných daní z movitého majet-
ku

— Kdo chce mít zuby bez

bolesti vytržené neb dobře vypl-

něné ten jde k A P Johnsonu
žubnímu lékaři 1402 Farnam ul
Telefon 1561 tí
— Jednota obchodních proda-

vačů podporována jsouc kněž-

stvem zahájila nový boj za sobot-

ní večerní klid V poslední
schůzi se usnesla provádřti zaví-

rání krámů i v sobotu v 6 hodin
k čemuž vyzývá obecenstvo na

pomoc aby totiž nekupovalo v

sobotu po 6 hodině ničeho

— Na své výletní cestě na zá-

pad zastavil se v Omaze v úterý
Abner McKinley bratr presiden-
tův Sotva že byl poznán byl

obklopen některými vynikajícími
osobnostmi z města a prováděn

po hlavních ulicích města i po vý-

stavě Ještě téhož dne večer

odejel a cílem cesty jeho jest
Denver a některá jiná místa na

západě
— Chcete dáti svým dítkám

dobrého obchodního vzdělání ?

Zda--Ii 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 ft

— V úterý se sešla státní rada
zkušební pro zkoušení způsobilo-
sti holičů jak zákon v Červenci

přijatý vyžaduje Holiči kteří

jiŽ po dva roky provozují své za-

městnání ve státu obdrželi license

beze zkoušky ti pak kteří do 1

září se nepřihlásili museli skláda-

li zkoušku V hotelu Merchants

bylo zkoušeno asi 60 holičů z

nichž 'en několik se neosvědčilo

způsobilými
— Jednota Číšníků provádí

boykot na Nebraska Music Hall
za to že nezaměstnává členy této

orgaoisace Majitel místnosti
Isik Kaha si vyzvedl soudní zá- -

Díkůvzdání

Tímto vzuYiviim srdečný dík řá- - 4

du Woodmcn oř tho World (Die-- X

vařů Svita) za vyplaceni pojistné- - T
ho po zemřelím mim bratru Janu X

Krcjřím v obnosu Í500 a odporu- - X

cují spolky dřevařské vícra těm

kdož bezpečného pojistční nabýti
chtřji NemenSt dík nechf přijmutí
též dřadníd tiiboru Columbus řis
69 k DČmuž zemřelý náležel za

ochotu k docílení vyplacení zmf-nčn- é

pojistky mi prokázanou

Marie Zikmund

Omaha dne i!0 září 99

Heyn-ů- v dar ještě měsíc

Kulúf ví le třlen nám byl stříbrný
koflik— první cena -- za krišnou fotografu
v nedívné kotivenoi itogmtista — vndor to-

mu budeme v?ak diva zdarma krišnou po-

dobiznu ve tMdovýrh barvich v přkutrn
rámci každým jediiotllvm tuctem platino
kablnetnícb aneb větších fotKraflt Pudo

blzna Vb vorlovfdi barvách sama má cenu
1260 fřemřdftese!

fotografista
813-3153-

J 15 ul Omaha i

TELEPHONE 4 3

lil FAHNAM ST

IVcjlepHÍ
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Kupte dokud jo I&einé ni boř cena

brzy aioupnc

Netraska Fuel Company

CHRAŇTE SVfCH OČÍ?

I d
(A 1%

Oři prowkoumáme a prohlédneme zdar-

ma zaručujeme nepokojení- -

Samáhání zraki apfiaebnje boleni

hlavy

Morul lid bolrnlm hlavy trplcf ani oetoi
jak velé ilevv by jim ap&Mbllo pér tMwk
rjhr+ttfrh a jich traku ullDř-nc- brllf
Nim Iic Té uíi pruikouuiaU u aa ole u lo
ac'i4ii álUnaM

Vott & VtwSoW Co
1 10 farnam ul Omaha Xe

Střevíce po ťč!i

prodává Anton Dilek daleko levní ji
ntžli kterýkoliv obanf olxhod ve mř-- tř

Činím tak proto abych seznámil

obecenstvo ( naimi vteřnymi (kolními
itrevlcl Kale záaoby pocbázf od nej-kpí- (í

b vyrabilelĎ jaou tópln nové
t cejlepf ích továren Prodej dobré obu-- i

pro Žákv lacino jet mou iperialitoa
Jcttli hledáte obrhod kde nejvýhodnji
koupili cbuv pro tiky pamatute ti
mláto

C CarlsoM to7 jil 16 ml

t!mt aaproU Hayde'a
"

PFedpIafte se na knihovou Ame-

rickou pouze I100 roíoě

v tisle 1266 jiS IJ ul
hliže William

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POXROKU ZÁPADU

nalézá so v h 509-51- 1 již 12 ul

m MASNY KRÁM

na již stran2 miáta vlastni krajan

"V F Kunol
číslo 1244 jilnl IJ ul

Nejvetší zásoby masa vSeho druhu
uzenek salámu šunek a vůbec všeho co

v obor tento spad4 '

Ceny levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— V polovici příštího týdne
budou se odbývati obvyklé každo-

roční slavnosti ''Kráie Ak Sar-Ben- a"

Tyto pozůstávají jak
čtenářům snad již známo z každo-večerníc- h

průvodů 'po něKolik

dnů mezi kterými velký průvod
allegorických vozů nákladně vy-

pravených poutá nejvíce Letos

slibuje býti průvod tento nad

všechny dříve odbývané Ve stře-

du bude průvod spolků a již prý
30 různých spolků a 30 různých
jednot řemeslnických připovědčly
že se průvodu zúčastní

— V úterý odbývaly se měst-

ské konvence demokratů a popu-list- ft

a sestavena byla následující
tiketa: Za policejního soudce
S I Gordon navržen byl popu-list- y

Do školní rady navrhnuti

byli následující v konvenci demo-

kratické: W O Gilbert C R

Sherman Henry Farmer Stani-

slav Kostoryz a P B Meyers
Z toho vysvítá že Spojené strany
hledí se nám Čechům co možno
zachovati a zavděčiti a s uspoko-

jením zaznamenáváme že kolega
uáš pan Kostbryzdo školní rady
Davržen byl Maje mnoholeté
zkušenosti v oboru tom byl by

dojista ve školní radě silou vydat-
nou Naproti tomu myslíme ale
že učiněna byla chyba navrženíra

nynějšího policejního soudce zno
vu pro týž úřad Pan Gordon

jak jsme měli příležitost bezpočtu-krát- ě

poznamenati byl vždy pou-

hou loutkou v rukou několika ad-

vokátů a na místě aby spolupů-
sobil s policií ku potlačení zlopo-věstnýc- h

tříd ještě spíše policii
překážel maře její snahy o vypu-

zení zlodějské a jiné holoty Ča-

sem se podobalo Že se pan Gor
don domnívá jako by byl zvolen
na ochranu a hájení všeliké se-

branky proti spravedlnosti a po-

řádnému občanstvu Jest ovšem

pravda že nerozumným jednáním
minulého sněmu kterýž snížil
služné policejního soudce na
$1200 ročně učiněno bylo nemož-

ným získati schopného právníka
pro úřad tento avšak soudíme
že nebylo zapotřeby sahat přece
poznovu k úředníku který se ne-

osvědčil

— Já ono se řekne le je ta neb

rza mouka dcbrá Ale nejlepčl jest
Wilberski Zvonečka a Aksamit a

— Jeden z nejstarších osadníků

omažských zemřel v úterý večer
náhle na výstavišti Je to lute-

ránský kněz H W Kuhns který
sem přišel r 1859 od kteréžto

doby stále hlásal náboženské na-

uky jak ve městě tak v okolí
V roce 1860 postavil malý cihelný
kostelík na Douglas ulicí kde

nyní Miliard hotel stojí a pověsil
do něho první zvonek v Omaze

jímž se po kolik roků dávalo po-

plašné znamení k ohni Kev

Kuhns byl velice známou osobou
ve městě a okolí o rozkvět a po-

krok obce velice dbalý Jeho

přičiněním byl zřízen první ústav

pro hluchoněmé Smrt jeho byla
náhlá Seděl na výstavišti u je-

zírka na Midway pojednou padl
na zem a více nebyl ku vědomí

přiveden Dopraven byl do ne

UIILI!

vovali obchodní styky mezi růz

nými státy

— Frank Benish (nebo Beneš?)
byl pokutován $10 a útratami za

to že bil svoji manželku

Sbor Oniiížskýťh Sokolek
— J M Martinovi groceristo- -

v na Ames ave ukraden byl kůB
ze stáje a kočárek Ve středu
ráno byl kú3 ten nalezen mrtev
na cestě v 38 ulici zapražen v

buggy VŠe nasvědčovalo že byl
kůň uhnán až padl

— Fred Cumming majitel ně-

kolika budek pro prodej doutníků
na výstavišti byl zatčen pro pře-

stupování zákona dělnického kte-

rý zapovídá zaměstnání ženských
více než 60 hodin v týdnu

— Školní rada přijala předněko
lika týdny jak jsme již sdělili
usnesení že učitelky kteréž po

pět roků vyučovaly nemají pod-léha- ti

každoročním pbavám' pro-

puštění ze služby nýbrž mají
podržeti svá místa učitelská po-

kud by nebyly stížnosti proti nim

podány vyšetřeny a shledány
Na základě toho

sestaven byl seznam učitelek jež
po pět roků neb déle vyučovaly a

počet jich obnáší ke 250
'
Bylo

hy to v pořádku kdyby na se-

znam tento byly dány jen učitelky
osvědčené však nějakou manipu-
lací byly dány do seznamu tohoto
též učitelky jež byly dříve pro
neschopnost propuštěny a mimo

to korunováno toto jednání usne-

sením kteréž stojí přímo v odpo-
ru tomu co bylo obmýšleno
Připojeno totiž ku seznamu usne-

sení že všechny tyto učitelky bu-

dou oprávněny k zastávání pouze
jen takových míst a dostávání ta-

kového platu jak Školní radou

bude nařízeno Podle toho by
školní rada mohla vzíti z onoho
seznamu i takové učitelky jež by-

ly propuštěny pro neschopnost a

uslanoviti je do míst cejzodpověd
nějších a naproti tomu sesaditi

učitelky dobré na stupeň nižší

aneb s platem nejnižŠím a tak je
vypuditi aneb snad konečně vů-

bec ani místo a plat jim neyká-za- ti

pořádá ples dne 30 září
— Letošní nastolení úřadníků

lože Jan Hus číslo 5 Rytířů
provedeno bude okáza-

lým způsobem neboť spojeno bu-

de s velkolepým banketem k ně-

muž činí již nyní pořádající výbor
přípravy nejrozsáhlejŠÍ Po ban-

ketu nastane volná zábava která

zajisté bude velmi přátelská po-

něvadž jest známo že členové
lože Jan Hus postarali se vždy
aby zábavy jejich vynikaly v

průběhu nade všecky
jiné
— Jak viděti z ohlášky na ji

ném místě svolává výbor kterýž
zvolen byl ve valné schůzi české

odbývané minulý týden všechny
krajany ke schůzi kteráž e bude

odbývati v neděli odpoledne po-

čínaje o třetí hodině Schůze bu-

de dojista zajímavá neboť po-

jednáno bude o politeké situaci
vůbec jakož i posvíceno bude v

ní na různá kutění Voličové čeští
měli by míti stále na paměti Že

uznání od politických stran si

dobydeme jen úsilovnou činností
a když dáme na srozuměnou m

činitelům Že ses českým
voličstvem jak v jedné tak i v

druhé straně počítali musí

T no?é Sokolské síni
— Soudce Foster rozhodl ve

při několika obchodníků zdejších
s agentem oznámkovým že vylo-

sování předmětu daného za odmě-

nu kupovatelům není loterií ve

smyslu zákona James Kellir

zastupuje zde ohláŠkovou firmu

která dávi do výhry piana Ob-

chodníci uzavřeli smlouvu s tímto

jednatelem že dají piano od něho

dodané tomu z odběratelů svých
který obdrží nejvíce lístků jei
vydány byly kupujícím co oáda-ve- k

na zboŽL Za to měli ovšem

agentovi v náhrada něco platiti
coi oni ale odepřeli pod zámin

i

Thurstonových střelců nováčky

pro 39 pěší pluk který má vy-

slán býti na Filipiny Odvedení

mladíci jsou posíláni do Fort
Crook kdež jsou oblečeni v uni-

formu a cvičeni Pluk ten má již
4 setniny ale nebude odtud vy-

praven pokud nebude míti plný

počet mužů což prý bude do

prosince dosaženo

Oslabené tělo stane se snadno

kořistí neuralgických bolestí však

jest posíleno a občerstveno po
užitím St Jacob s Oel kterýž po-

siluje a bolesti nervů mírní

VÍTEJTE ČECHOVÉ!

VÍTEJTE KRAJANÉ DO OMAHYl

Použijte výhody laciných

TílMcH cen JzMíli do Omaliy!

Přijdu1 se podívali na výstavu Vflíí

Ameriky a uíeřie mnoho penh
nakoupením vícch potřeb v

J L I5RANDEIS & SONS

MAJITELÉ

severozápadní roh 16 a Douglas cl

(ve středu sarnébo rufaU)

Omaha £Te"br

Čeilí klerkmi kaídém odděleni

NtjiilZÍ tAtvd pro prudej 9 drobném na

ťipudí 500 prodavači

KdVí 11 i (to Oinabv navštivte ten
to zKvfxl než odjedete
Bonton Store et nelenom ten ncjvřtSÍ
řod pro prde} v drobném na západe
nýbrž zárov'-- ten uejnblIbení-j- a

V i rnviilln kiit:nvli i nrn- -

d tviťi pouze jen za hotové a to za mnoho
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zbytečně povolána byla Panu
Čermákovi se z toho udělalo tak

nějak nevolně že sednul do ko-

čárku a ujel a policie musela se

spokojili se zatknutím "nebožtí
ka" ožralého žida který prý ještě
po zavření počínal si jako zběsilý
a ječel neustále že chce cihlu

aby mohl house movera zabít
Proto byl ponechán přes noc na

stanici Dnes nepochybně jako
nebožtík straší lidi Pan Čermák

prý se zařekl že vícekráte policii v

podobném případu povolávati ne-

bude jinak než-- li když židé ne-

božtíka tra důkaz přinesou

— Mnozí krajané bydlící na

jižní straně města neví dosud že

jedním z nejlépe zařízených řez

nických krámů ve měsiě nalézti
lze na rohu 16 a Williams Krám
vlastněn jest Jos Nejepinským

jneŽ každému s ochotou poslouží
nejen vždy čerstvým masem ale
zároveň vším co v obor jeho spa-

dá Výrobky uzenářské nelze lepší
a levněji koupiti nikde td88

— Tělocvičná Jednota Sokol

předevčírem zaplatila dluh sládko-

vi na síni váznoucí v obnosu

$3000 vydluživši se za tím úče-

lem od výpomocného spolku
Í4000 Ačkoliv na dluh sládkův

platilo se pouze 2 procenta úroků

byla Těl Jed Sok nucena krok
tento učiniti jednak proto že ne-

dostávalo se peněz k doplacení
výloh stavebních jež celkem ob-náš-

budou přes $8000 a sládek
odmítal jakoukoliv další půjčku
jednak i proto že vybavila se tím
z povinnosti přijímati jakékoliv
slivky jež by pivovar na místě

piva dodával Sládkovi přípravě
no bylo tím nemalé překvapení
Domnívalť se že Sokolové zcela
od něho závisí a musí tancovati

podle jeho píšťaly Těl Jednota
Sokol bude nyní platiti do onoho

výpomocného spolku jak vyrozu-
míváme $52 měsíčně čímŽumo
řován bude zároveň dluh i placen
úrok

Originál Budweiser — pravé Bu-

dějovické — stále čerstvé na čepu
v Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též
na skladě dt4 1 tf

— Kapitán Taylor s drem m

rekrutují ve zbrojnici
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