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OMAHA NEB

ÚŽASNÁ LÁCE

v šiitsivii pro hochy u dítky

900 obleků pro hochy

fcilhoty po kolsřtt pro stáří fd 3 do lil rok

Jsou thotovtny i njlpší h láť-- a t lytšf ktr4 sa dřív prodá

valy po jfiO U0 al 17 60 nyní vJtk vyprodá budo-- i po

Kalhoty pro hochy- -

zhotovené i cslovlnf bého
18 rokft majíří cenu

budou po

lift II Cii)

ni

v i

tihevi"ti pro stáfl od a do

dvojnásobnou vyprodány

4MifltM!ll

ar

méně neZ poloviční cena

miiíii

střevícn a

Hayden Hros Koupíte je mnohem
kdekoliv jinde

zapínací polobotky v čís 2 až 4

l50 a2 ft po 50o

Prací obleky pro dítky

pro stáří od : do 8 roka z

ji r

i

i

A

1--

v

Pozoruliodný výprodej
mužských obleků jest dosud v proudu a vfiči pokročilé dobo roční jest
náš oddíl oděvní stále přeplněn kupujícími kteří zaopatří se jedním i

dvěma obleky po 4 75 $750 aneb 9 00

Jediný pohled na obrovské zásoby našeho šatstva jež vyprodáno
býti musí aby učiněno bylo místo pro zásoby zimní přesvědčí vás o tom
Že obleky které nikde jinde nemažete koupili za méně než $1800 a 12000

koupíte u nás za $000

Všechny H0 11250 a 113 50 obleky po $7&0
Všechny $050 a 9 50 obleky po $475

tské ífifi d iilitliky sps II a rita-U-

hf tyl fitf[il s! fMlf řMj
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vírsí htA IH i tv)i Ittit ) !

I#j rft řmdlcdíhn vfiíkili ďrniííhks
Í jfřn byl já ÍÍi1nn run U

mní # fHoi m)f v Uthtil) í

byrh # byl nf() v fdA Kdyby
ťi bjb v f'i( rn ř' jť
liy b ři"f alo tu VM Míbfř!"

l nhf řfři ptiřf#h t ftl

Cll4lk tmi dřífrni ivl ři

I !#hl a tlfe ft llodifeí

Vfiv přd í lirn inu )i U

I sl m UAt b'i !♦ trii i

ri (A fnivin4rká ktrbní hwifutí

I)m# jí ři řit ři f ilsf pft

by a I lř f f ro m r( ď íiofy
— Cřt# tiim %n 'Vuif-ro- "í

Jt in if kd politu jk
lid (tjímá # pohdkrt a

Jmttt m lajlmato jak li áni A

i#jfkftí kt-ř- í tli U I tjřmi ly
horlili pro (lvrlini a pru idi
ny tb bod t"r bořil pro stři

břo Kdyl t! Iřvék připomene
ký bUbobyt nám drmokrtlii kl zá

vly odporuováné před ítyřmi bty
přtneíi a trptá jctii jrtA ne

mají donu na Ctevehn lvi t a hned

obrátí in prý l!fji má jin4 át dy
1 prý jn pro dělníka !e bude pro
n á l'jx Že je pro stříbro a to le

(bahkroll banky a kapitál a — to

nr doloží — že Í celý národ Hluku

nadělají ovšem do! ale al se budou

počítat hUy jern jitže
zvítězí Tik na příklad tuárne o

tiá dva kluby liryana a McKinley
bo a jii dle těch máti která strana

je zámidnějHÍ U liryanova klubu

jexl ]en samá chlouba a samé tlučení

ii i turecký bulxn avíik utlouká

sám nebe kdežto klub McKinleyho
bez velkého hluku roste jako houby

po dešti — Dne 29 tohoto měsíce

pořádá náS ochotnický spolek Svato-

pluk Čech společenskou zábavu

spojenou se sólovými výstupy a zpě-

vy v síni paní Procházkové AÍ

mladý těAi se tento spolek velké

přUni zdejíího obecenstva Vy

stoupil po dvakráte na veřejnost a

pokaždé k úplnému uspokojen!
účastníka Jak se dozvídám při-

činí se výbor vteo než kdy před tím

aby připravil host&m a člen&m zá

bavu ušlechtilou a proto doufám že

naSe obecenstvo nebude skrbliti ná-

vštěvou Tedy um shledanou příst!
sobotu v síni pí Procházkové"

— V okolí Stromsburgu počali
hynouti prasata nějakou nemocí
která se Aířl dál a dál

— V Arlington spáchal samo-vrald- u

neznámý nějaký tramp po-

živ velkou dávku morfium

— Klíže Neligh zabit byl devíti-

letý hoch Itoy Johnson bleskem

který do něho uhodil an vezl fflru
obilí s pole do stodoly

— Henry Schnase bydlící jižně
od Friend v Salině county ztratil
stodolu i s obilím :i ostatním obsa-

hem nátdedkem udeření blesku kte-

rý zapálil

— V pátém kongresním distrik-

tu navrhli demokraté spolu a ty

It V Sutherlanda a Nu-ckol-
ls

county sa kari iidáta poslane-ctv- l

do kongresu

— V Dannubrog Howard coun-

ty zničen byl požárem nejpěkněji!
čtvereo budov obchodních ve mě-

stě v kterémž nalézal e i bank

Ztráta na budovách obnáší pouze
10000 a pojištěni sotva více než

polovici
— V prvním kongrenním dintrik-t- a

navrhnuli popokraté popolisty
J H liroadyho a Lincoln Ačkoliv

Hroady jest mužem donti oblíbe-

ným nemá tue pochybnosti o tom
že navrženeo republikánitký J II

Strode vyjde a boje toho vítězně tak

jako před dvěmi lety

— Dochází správa že nějací
Ivindléři p&sobl v západní čáU
státu a iiJí íarmery Prodávají

stromky m tpláiky a 'i ih iij(
l přijmoff uitm t t[ftm

tVh al přio( i "tií jtib
hrm' přispíte obj ň4t ku st
fál fftt t(hn Iřtí ďl Jh'idfiíals
pí f %m obdřlf OlIiáOifHf I blřtkft

aby pMl lapUdt tot

— V koíiVffť I odltýfin4 v('řw
foř ! v ltttn kořjířřiířfl ditřikli
MVřfill byl po tlMfO lápe W

Í„ (lrn právník K%tnj i

popi)í#tí kthň kandidáti př'
kort-gro- s

a sim při il blivářií Má

ms s to !s ilře akoll jtďii d ibrrti Mfiíssiíi bi I
p''-řile-

rt

anfn A K ('adym Jtiť
mtilřii povluti ponkod pobybn4
a jíf frkrá' f#v lííl svou

Tak ku pMklidv byl

Jfdřírri a přátřlk ijdnssýi h při
sou líi proti oiJalovsným př I čtyř
mi lety státfdm ářadrtílérn ale v

rhvíll pan tite$n pod tli
tlakem iiíjikího lljftého vlíl
liniiel vlr se neukázal Mimo

to vypravuji se o ultn išelík4 ne'
lettna historky riáfllsdkstn jsho ne-

mírného pítf

— O povítřtiostl a stavu ossnl

podává vládni pozorovací úřadovna

nUledujírl zprávu ta týden konll-c- l

dnem 17 srpna: Teplota
v minulém týdni byla ai prftmír-no- u

ad velice n'tjnou nebof bylo

přilil chladno i počátku I ku konci

a velmi tplo v polovici týdne Do-- A

té spadlo málo dříve než al ku

konci týdne kdy silný déšť dosta-

vil se v jtžnl éáiti státu Místy
byl provázen vétrem a krupobitím
ale celkem malá škoda na kukuřici

spusobeut V severní části státu

spadlo méně cež p&l palce deště
Deštivé počasí v jihovýchodní čá-

sti sposobílo něco škod na nevy-

míceném obilí avšak bylo přízni-v- o

zr&stii kukuřice Ve východní
částř státu kukuřice trostla velíce
a má velké dobře naplněné klasy i

dává vyhlídku na velmi hojnou
žeň Mnohá rarnějš{ jest nyní
mimo nebezpečí poškozeni mrazem

a po celém státě vftbeo do tři tý-

dnu kukuřice bude v bezpečnosti
Podzimní orba jest v proudu a mí-

sty seje se žito Pastviny jsou
stále výborné
— O zahynutí krajana podává se

z Lincolnu následující zpráva:
Vojta Sístek krejčí pracující pro
firmu Paine Warfel & liumsted
nalezen byl blíže hlavní trati

liurlinglonské dráhy blíže rohu E
a první ulice ve čtvrtek ráno o

p&l sedmé s lebkou rozbitou a umí-

rající Hyl odvelen do St Tabitha
nemocníce kdež zemřel Má se za

to že byl udeřen vlakem po trati

jedoucím jelikož ležel hlavou ne

dále než 15 patcft od koleji liyl
'Mi roku stár Jest zjiřtíno že

Sístek byl v předcházejíc! večer

napilým a v noci ubíral se domů

Jak k úrazu přišel neu! určitě zná-

mo Hány na hlavě má dvě a sice

jednu níže na lebce a druhou na

svrchu lebky Hyl nalezen ležíc!
na zádech hlavou v kaluži sedlé

krve Jeho manželka praví že

neměl u sebe ničeho co by bylo
lupičflm stálo za útok na něho a v

jeho kapnách nebylo nalezeno nic

nežli dýmka a tibatérka a několik

poštovních karet a nichž {de na

jevo že jit členem řádu Staroby-

lých lesníka

— Dr (1 P Clements zkušený
lékařa rauliojičCUrkonNeb
— V době výstavy budou m!ti

návštěvníci též příležitost shlédnou-- ti

výstavu plodin vypěstovaných na

zavodňovaných pozemcích v Market

Lake Idaho právě v oněch místech

kde zakládá se nová česká osada

Výstavka umístěna bude t Národní
síni pana Havlíčka na 13 a Williams

ulicích Pan Jos Egermayer jed
natel společnosti podá návštěvníkům

potřebná vysvětlení jakož i redak

tor 'Hospodáře" muže třm kdo o

krajina tu by se zajímali vysvětlením
posloužiti

V pondělí udál se výbuch kotle
na pile v Troy vJižní Karolíně a

jím 3 běloši a 2 černoši přišli o život

a 4 jiní liaé k zraněni
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It UínnějM lsk sis r4!rh#Tt

pr n#mlf"tí Uiiitif psk
— Jllfř fay-ťu- it tttrpihf msé

áftfcfl tétmt i lftiři #{
h-tí- i

do HUři voly křý 'ál M $

— Ne ttq v řUři Co ym
fáfti I

Jr H ř4V I
ij' křUf f

Ibdt ? táří: řr Nohevr John

€Ub
— fMíofiáHiM y rv W kf)n

Iřotlv ílfpfit rM ř"( t'-i- l

faka ď dřdi kttkuřw # i bylém
foim'kn

— Na fofola př' § ř i f fi'tirtf
kfsjklo ! pi v ř:hiylr tylu
váni bvli Ih křjtré a § Jbti
Stihal Ocorg ftfwrik a Jf

~ v run o i#i#n initiíf
týdsn do knih p'M na vi tkrft

poismka vdov po i Tli

masoví vystavený v řw 161 t
presidentem Abrahamem

Lincolnem

— Ve £t vrtfh tohoto týtlr bude

M odbývali ťolfiilii kooveww

republikánská třetího kongremitbo
diatríktn Ksndídáto Jf hojnost a

iea auJi N"rrU i Duon ounty

Norlbup s Wayne Kveiett a Murt

Peeples Tbrtoii a llammon I i
Dodg
— V fiterý minulého týdne odbý

vala ii0 konvenc kongrenl populi-slick- á

t demokratická třetího kon-gresnlb- o

ditlriktu v Norfolku a dle

dřívfjsíbo usuešen! konference na-vrže- n

byl bývalý clen vrchního nou

du Samuel Maxwell stařec nad hro

beta itojfcí společným kandidátem

— V Ueatrice zatčen byl Polák

Joba Kowalski ro neoprávnčnó ní

kořalky a potřebný k tomu anit

til byl mu tabaven Howalski do-soa-
vá

Se kořalku varii ale tvtdí

le bylo to jen c ovoce a prn vlantn!

potřebo To ovňem není dontateS

oou omluvou neboť takon tapovldá
vflbeo vařeni bet liceDite dohlídky
vlidoíob úředníka a placení dant

— Jak jume již minule Hdelili

navítíví pan F J Sadílek rcpubli-kánu- ký

navrženco pro úřad přeni-dentskéh- o

elektora koncem tohoto

týdne Howard County a v oobotu

odpoledne počínaje o jedné hodině

bode řečniti ve ttcb&zi v St l"aul

Doufáme Ze žádný krajan nedá i

ujiti příležitoft k vyHlechnutf a k m

mámení e a panem Sadílketn

— Popokraté a populinté odbývali
ve čtvrtek minulého týdne' na mír tě

konvence valnou ttchuzi v Pleaant
Ilill v kteréž navrhnuli opolecnou
atMbrařakoa tiketu a nice navrženi

Dr Watnon c Friend ta Menátora

Fred Kndorfl a D M Kamey ca

poslance M II Fleming xa okren-níh- o

iántupce a J C Norton za ko

misaťe Úcaetníkn bylo 300

— Hepublikáné v Halině Co na

vrhli jak jnme již dřívo mlclili Kd

Wbitcomba a řriend redaktora a

vydavatele tamnejřího catopiiu Te

Iegrapb sa aenátora Pan Whitcomb

Jeat atarý vyaloužileo a nuž nad jiné

tkoiený a obezřelý tak že lze úpl

nou bezpečností říci že jii dávno

neměla Salině county muže který
tná zájmy lidu a tadoMt jim učiní

tou měrou jako budoucí Henátor

Whitcomb O jebo zvolení není a

nemůže býti ani nejraeníí pochyb
DOltí

— Kdy! jame onehdy přiuenli

zprávu íe a Cbadron vděluje ae o

otopeni cbvalně anámého rodáka p

V Cbládka a Dunlap tdrřeli jnme
ae bližil poznámky nepřikládajíce
zprávě této víru pokud bychom
bhláícb podrobnosti nezvěděli Jet
nim nyní velkým potěšením že ma-

žeme sdělili že zpráva ta nezaklá-

dala se na pravdě Jak povstala
sděluje Dám p Chládek sám a sice:
HJeden aoosed íěmec se koupat a
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Zvláštní snížení cei

Když potřebujete střevíce navštivte

levněji nežli

Ženské pčkné
1 Va maji oenu

I VI nske žluto liongoia polobotky mají cenu 1125
a $150 980

Trepky pro dívky s přeskou $125
v

Žluté střevíce pro dívky 76o

Mužské peknó červené střevíce $250
Mužské pěkné žluté střevíce 225
Pěkné zApínucí střevíce pro hochy 150

Hayden Bros Omaha Neb

Roh 16 a Dodge ul
tŽT" Venkovní odběratelé učiní dobře když si dopíšou v řeči jakékoliv

zmíněné firmě o obrovsky katalog oděvní

F J Shelany
oUvřol

pt tíiilí stravní dfim

na roh o Stité a X a lir
poo I bloky od nídrll VP dráhy

v Soulh Omaha Neb

Kdokoli nailch krJnl i ct utA

mWto otvltlrl rmti by ipomnost ]J Atrltl-T- lt

BvrT dnbrá Mny mim Lololo aovl

prťi řll KralMé i vaakova bndoa

kterýkoliv ěu dno I v boI
! llc(l: IStř
F J Sbrluny So Omaha 5rb

Dějiny národa fesklho

od Kezka a Dolenského jest nový a

skrostný spin s neftěetným množ'
stvíni krásných vyobrazeni a ve
skvontné vathé htojí i poAtovn!

áylkou pouze $350
Knih Pokrok a Západu

— Cyklon v Louisa sa 25

renta Čtete ohláško na jiném
mfté

O iT O O O frCfcO

do Kaeloe Chleaifo Ceilar

Raplds a Iowa City

V&em mil)!m bratrbm od IO
F„ s kterými jsem sc na sjcztíu
v IUciue Wts seznámil voliim

srdečné na sbledanout

Zí roTcň ardef aý dík vzdáf itm
1 tSom bratr&m ehlesKskym
viora milým přátel&m a rnít-mf- m

zvIáMé ale p Fr Zikovi
za laskavé pohoštění a vk--

ostatním a kterými jsem se mil

Frank Yf ItouVl

Omaha Neb 24 srpna 'W

lfln1ií HA ibt ťrt4UU
MICUil tnhTf BlMl M h

SUto Aal VUík ItlO a ISUi IU Omha
Dek StS


