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Boston Storo OmahB
I" proto poněvadl jl v podo
l'oýt h úlohárh ntístrrm p Při
M jtřík podal anulovaného Vác-

lava lenlokrál výbořhl ífiif

"přakífr" ronolio ďikálo Pan
Vor iř k to poiNtarU dil# pp

}mtí Jan Přanf f Ivořikovi co

ftl fi4ifi jv řn na U n dkft li
fířnířili f dn BfiHřif kfhff poví-ffři- f

on4fdn hJťfkn Ifowrh
liťyttliň la jíl po mnoho b i

co pifii4tuji přift Mí j'n nov anf
tUh v lik-- i tfvtmt f p4tínikdy
vUk Ukovoii kfťfí by ni ttpo-fcfjji- í

pftíStÍ4 aiífifl vidy jtla opačné Proto ftb)ío t i

UnioUtUtf pro nit íidnfm pf#"

fev4pf!Íffi kd) I jm nikJva

tovaryši dostáli znamrnité ňkotňni

jím avřfVflým slorim ipol'k Mla

thdet h dokázal ! f hovi v ttfrdu
?én síly dhat přičinlivé a í

js hopf n pořádali nřco Jcplí
ho mí íravky Dii) f asIouM

iuniní a porhvaly mladistvý ka

p I nik ih kap fy Mladočth pan
v ank i ostatní řb ňové t
vzornou a dohrou hudbu jak při

Ppln4 pofimnf áoby firmy finedkl A Co

MiUaiikrř si stávajíc f t
ífiUnitli lísíc oblrkft

11000 ůlůi mší a mMtt
vyprodáno bylo postou Ston ft 45c na

dolar a jsou nyní na přodrj

V BOSTON STORU OMAHA

zit polovici iťlkoolřrlioilní tvny
Uvrmi platili vjmijHHi

0lporiičiijefi)i víi ni nalím Českým pfáti iům
aby ar léto výhodné koupě účas:nilí ponlvaí
vímf Ir jf si to výprodej kterou

jstrtíí kdy ixlbývalí Zaměstnávám doKsud
vl rhny nas- - črské prodávaČr kteří vás ocho-

tou obslotiií

4 la intAMn:is & soxs mn

Boston Storo Ornnha
rob 16 i Dooftas

Iivadb' lak i při pintu Vdovtčka

NOVINKY I ČECH
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f iťfmv ťl #iřitffJ "r yi

c( dli l'lit" to Vykonala J

Jak jrm? til nafab ívohí yt
flíii rrt potom í tfokrit Matovala

dl jfitrn fv! jtla rnMiita na

(livala i — ii 2 nic

Oťtftfťh míniittá wpuénu ytn
jazykové vjVny ptily rvíyty

trvala wpthíriúo MU !'?#

criftnn cjrn'ria o Maífllk'ivi
f Sobotky jÍMnl ojtpfwiínf lr-%i- é

pmíánif y Matotali (f
Chjř dřirt t Jř 'út pat [5a ?#n (4
lavici oÍiiftf(W Cn iié na-

mohli proto
}- - 1'alrnt j4)kotý

mí výnoay učinil krok k v v rovn

vlády čichy vil hi vyilat
NémcAm jk1 nftl a lm lia t m
lathfinil límU vdř-řnn- I toto'
J nenapravitelný" a Mál' vff í?

t mu potlaff čthy Nírncí snií-lit- í

jak také při jlnáí o

vlastní oMaloM v ItUké ra-l-
vy-lov-

il

Oč vÍMtn? v parlament yhf
O otázku kdo mí v Rakousku

najmě črthácb vUlnout Ném-f- i

lývalými vUttarní zhýčkaní
chtějí vládnout umi Slované

pak ntchtcjí v jejich vkk dáli
A bylo by smutno aby 14 mil ion n

Slovanů ne podrobovalo jako do
sud %% mil Nřincft Nímci
cítí tuto převahu spravedliví
Němci jako KUnhoch ji dokon-

ce uznávají a proto obstrukční zn-liv- ci

pozorujíce le jim Žtzlo pa-

dl z ruky mil řádí Kéž Slo

pí Vrbovi a pí Mejstříkovi io- -

fně{í ziistati opomenuty a íasloulí
i dík a unání a tu ohatou ve
Čři ktré j tedý ptrtonál byl
i'iČaitníl

1'řtjíidjw v pátk rino ku

Setiny Ir r notoval js m í známou:
'Vitido dobř alf doma n jlép#'

nou tmou a tuhým mf4 n př#

kap ni hyli %ttU bylo tim
nim matavrníčko 11 pfíule pana
Vaňka a t mil of
S li't)b ř bydlícího kd" í%mr

lirjf n ofdili alf í na pnví nkm
o!-d- í mhfi po hntnali a lo U

díky bodř hospody IW paní
Vackové

Přibyv-
- do llowiih donati

miiiírn lr }%?m ntyttU každou

ulití a kaldý knut k jak jwnt it
byl pfVdM-va- l to té přííiny li-

bý la taková sibířiká ima ž í

ulic' zmínřného rntika lidu-

prázdny b) ly Nicméně učinilo

di 'nn méMt-čk- Ifovt-ťll- dobrý
dojf-- Od poslř-ťlníh-

o mí ho po-

bytu s hodně zvři bilo a posta-
vilo Mri nčkolika novými stav
bami jak obchodními tak t rei-- d

ncemi lotiií k okrase mřta
itavba české banky Obchody

jak mi udí leno jdou zde zname-

nitě a jak by to okolí je bohaté a

farmáři dříve nucení na daleký
trh do Schuykr jezdili vozí nyní

výrobky své do bližšího trhu kde
k uspokojení prodá a také koupí
Pan II V Jaroška který základní

Na Sylvestra potádati bude

f J Sokol tlivadlo vlastně není

j Ité určeno biidcli í pořádati
divadlo neb Sylvittriada Likna
vost a ni ttčnoit některých ocho-

tníků kazí mnohokráte ty nejlepší
plány řidittlovy tak se stává le
i sebe menší kus obsadili nemůže NcjlcpSf elektrický pás na zemi
Jak ip podobá vymře ponenáhlu
u nás duch divadelní a ostanou

pro zábavu jen Hindy ky
Ve středu ni t večer přišel v

Vale první

POSLEDNÍ

PŘÍLEŽITOST
k tíiti-jt- í

podnapilém stavu jakýsi mladík

TENTO

KUPON
Jtt dobr m

a

$1334

jménem Finnigan k našemu váže

mm

muk a iovo

nérnu mistru pekařskému p PeŠ arřloxnáméha fiiú
vané dovedou jejich řádění čelili!

Zrada klerikálú námi poshdné a cli ktr pusukovi a požádal za j ctů chléb v

pledpovřdžná se na pravici stala I)r Jlonio-i- Učemž mu bylo vyhověno a nadaný kdrl bflluati hod
Při debatě o obžalobě ministrů čtvrťák náležitě zpět mu dáno

kámen k založení městečka klást i

pomáhal stará se napořád by

hospodyňkám každé ráno čerstvé
maso a několikráte v týdnu i čer-

stvé jaterničky klobásy a uzenky

ht nn p"df JI nrlllo KUrfl lna l datum$666pro jazykové výnosy Dipaulovci
hlasovali pro obžalobu Jen ně o tillOl( listu

NeŽ na tom nebyl opilý mladík

spokojen tvrdě Že dal panu Peš-

kovi půldolar a na ten chtěl míti
ženy RTkteří utekli ven Však dle naší Nabídka iato je dobrá pouze 30 dnů10upravil Pan F K Šindelář ač

předpovědi našli se též mezi kle
zpět Pan Pešek vida že s napi DR H0RNE'S

novírik 4ly poctivci kteří poctivě
( Inime tulii zviáMlní neslýchanou nabídko proto

abychom % pány aeznámlll a nabyli Jednatelů
ještě dosti mlád již nalézá se na

výměnku 2 dlouhé chvíle hraje
"jukra" a honí korotvičky Milé T nov jeli krajinách

lým nic nepořídí neb tento stával
se Čím dále zuřivějším šel zavolat
strážníka- - v tom však přiskočil

Masovali s pravicí a tím s ní sva-

zek utužili Zrada tedy minula Elektrické pásy K rrrhlému wtnámnf a durllonl Iwlnntilll nm rv
flortio-- a nové dlokonuli-n- elektrické uáav a bKoravrbylo nám seznámili se s p Jos
vtnj kilu tich dovud není nxnttxll Jurnu o Drodévat wse cíle Co se zrádci? Je s nimi

potíŽ Zdi se že ke konečné iríitiii audnt iwmienM nový xlokonslen pravldfloý
mladý ncurvakc a bodnul p PeŠ

ka nožem do levé ruky nad lok'
Urožem který řemeslo krejčovské
zde provozuje Jmenovaný rodákroztržce dojde a že pravice se oči tem To vida pan Vlček který

wiwriini jr itoriio- - C S KUW) za BQO Po-
lili Jf uiiKinl klinu oisnéruku tuto ítoncl tnu onhU
Jrt'm nníii li nellfifith pii6 n cenu mírnou Nikdy
v historii aatebo obchodu nenabízeli Jsme pás tento ta cenu
takovou chceme vřiik Jednitu-l- v kalám krajlné a mtu-Iii- ii

to kdy v JHln in koulM budete a nim apoko--

stí Bude slabší sic ale proto
je mužem vzdělaným milý spole-
čník Čech a vlastenec upřímný

v krámě se nalézal přiskočil a
stále ostane většinou a ta bez chtěl pachateli nůž z ruky vyrvatiPan Brož je znamenitá divadelní— zrádců 5nž bez výsledku a jsa sám do

Čeitl sociální demokraté zradili

um i tm ko f iivneuj jouiiaioiem natím neu nam
t xiskinl Jí dnnbo tMitudU-l-e

Pamatujte ria kterf víra natilxtmo ca pouhýchssftu teot riál Ur Ilorne-- a nový idnkonalený pravidelnýttoW kombinovaný tiia pro mulu I ieny ě 4 1)4 a upra-
vit! pro kteréhokoliv řlena nwllny Prfltliof prfvťsík
zdarma a kaidýn rnuískm pisem J-- t toneilopái páa

tváře bodnut ustoupil Než se
strážník dostavil rozbil mladý
pán který nedávno hezkou farmi-čk- u

po otci zdědil obě výkladní
Dcrflnlmo yn výroku tom výjimky ITimUII Ikuio Jich

Ok

Mu ano tl#l( ii po WOuu Neni ndlny která br Jdni lcliio mniii-- miu Jellkoí Umt to ncjlepíí a nej-larf-

Ji lékař a not Mm m vidilltl i domu k JIk cal-'- 0l

Vydrii vám pH nálciltém aa'liáxenl poluU a uo--
tri vjnx-cii-

u

wipiaccnou desauirontVtobne na ůtuvh
irnrs)rn i viocifkirii ke piwy vyiefiiiy tutce oaoo &

V

&
ryieci KUVI H J (KUklt jliK UnKaiUJe uinobo dosvtd-íe- ní

uvch jiirnýih v naJm katalogu

Neobávejte e 8 námi obchodovali
Bciádáma od vis peníze napřed eiwou-- li Jlen t Och

pánů Jm úplné volni aiulutl Jej na onJblIUi va#í
atanlol na V O U tak abynU) ni Jej mohli bc- -

síla jest hlavou tamního čtenář-sko-ochotnické-

spolku pod je-hož- to

řízením se spolek vzmáhá a

roste Než bohužel ta neblahá
řevnivost' a nepřízeň která snad
oi jakŽiva mezi námi panovala a

snad panovati bude bourá mno-

hokráte ze závistí a nepředložení
ba i z hloupé nafoukanosti tu nej-krásně- jší

a nejuŠlechtilejŠÍ věc pro
kterou se buď jednotlivec neb

spolek byl obětoval

Dále bylo nám potěšením setká-t- i
se tu s dávným přítelem p A

Ctcbou který svůj trvalý stánek v

městečku Dodge má a hodinářství
tam provozuje Dle tváří a útlého
tělíčka jmenovaného přítele soudil

bych jak sám pravil že se mu v

Dodge dobře daří

Zmíniti se musím že u večer

skříně spůsobiv tím značnou ško-

du na vících ve skříni se nalé-

zajících
Toť se rozumí Že jak p Pešek

tak i p Vlček budou stíhati mla-

dého neurvalce a bezpochyby až

se ze všeho vzpamatuje bude o

pár dolárkň chudší a přijde k to-

mu dobrému náhledu Že s nožem

nejsou žádné žerty
Mladému p Vaňkovi budiž

známo že ti zajíci a králíci které

m

9platně prolilédiioutl tirivě tak Jako bite vel do naJli
pÍHárny nubdo ka&lébo obchodu Jlniíbo Jttll budete sitpokofenl
do vos a ittxiizito iej: jinak iiutlu nm vrfan Mbla MU rt
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nluiiy:

HermatUm

Dnu kyřclnl

BoloKtI v kříži

Katarrh

Záduchu

'uralKÍl

XczáiivnoHt

Zácpu

Vady Hrdaní

Ochromení

Nervosnost

Neduhy páU-ř- e

Varlcocele

Ztrnnlá Játra

Vady hrdla

Neduhy ledvin

Bczennoht

Servoitiií HlaboNt

Ztrátu síly

mrazení v koněe

tinácb

Seniore Ženxké

Holestl r sádech
a údech

Všechny ttlabosll
mužá a len

leti nabidkyr Jkmo Jlnýrol ryrabltolt eloktrlckch
VÍti kUiH lyto H#ÍUÍÍ na C nitíádati™ ImlmáknO I) 1ceotu napřed Jetll cbcute saMlall a obJlnivkou pění-- w

vyplatímo dopravu expmwni a utriiíujeroe proUztrátě IlUI ia pa Jit takovým Jak ko Diodu Lávu tam15

Tta Toto Jekt Jediná pHIelitoMt r životě
a JiwtlIJI nenouřljete budete toho litovali Jolfkof ni
kdy vioo nenabili nerim pii tnto ta podobnou cenu
Milo by im íbyUííným Mel trpiinn strAtu na katdéni
paati prodaném tin-i-ni- i uvoilenou Im-l- JSim lnut vlak

za mnou do Schuyler zaslal po
dnes ještě nedoběhli na vykázané
jim místo proto neračiž mladý
pán zapomenout na tu naši

Mixnimltl a nimi ap(iobern tltnlo v nových okracleb
rell vynllMtl k třinuá úřcil JoduaUdo JiMtli oheeto Jo
den a těchto piifi

vym trlliriét tito esaoákziaJrva
aulet4ináiD Ji a mírou v pintu v palcích Neotálejtol

úmluvu

Zpravodaj
dáváno bylo divadlo v Diels v

Mejstříkové operním domě Pořá- -

vlast i národ Přibíjíme na pra-

nýř vší české veřejnosti a pama-

tujte a rozšiřujte všude že čeští

sociální poslanci Hýbeš Steíner

Vrátný a Cinger hlasovali proti
jazykovým výnosům a tím protí
svému jazyku Fuj!

Delegace sešly se k projednání
společného rozpočtu 16 listopadu
ve Vídni Lidičky divte se tomu

Thun přítel íček českého národa
oživl Vstal z mrtvých a byl zvo-

len za předsedu delegace Roz-

umí se že češi proň nehlasovali

Delegace jsou bez obstrukce Za-

tím nic ještě nevykonaly Uyly
toliko přijaty císařem v obvyklém
cirklu V hovoru při představení
poslanců císaři čekalo se Že tento

pronese se o obstrukci Ale ne-

stalo se tak Císař hovořil s po-

slanci uznával jejich namáhavou

robotu doufal ve zdárný konec

ale — o obstrukci soudu nepro-
nesl O české obstrukci kdysi

přece vyslovil soud co o "pra-
zvláštní společnosti"

Taláry advokátsk padly Jak
jsme minule psali soudcové v Ra-

kousku budou míti v r 1898 soud-

covský středověký kroj Touha

po této uniformě osedlala i někte-

ré advokáty kteří učinili návrh
valné hromadě advokátů v Če-

chách aby i advokáti ve funkci
nosili soudcovský kroj Ale po-třeště-

ný

návrh padl Doktoři od-

mítli jej z důvodu že Živnost
není úřední ale lidová a

protože nepřísluší advokátu by-

rokratická uniformaale občanský
Itroj

aiozmwi oijHMJnejui dnea mohli tiyiiUi utpomenou

Dr HORNÉ ELECTRIC BELT&TRUSS CO
datelem byl p A Z Donato ze m 112-11- 4 Dearborn KU Chicago 1IUSchuyler hrálo se "Mistr Bedr-ní- k

a jeho chasa" Howells je
liiHkav ni b poílete txiiutu fwnámku tato někomu o
n{rai vito to m netfíl xdravf ZavdWíto a# tak Jemu IIMlííivvíímii!

Zaslaní j Č D sborem 'Lilie Západu'
chom mohli ponkvtnoutl stálé gaměíitnáni "Zaměittná--
vllIMI ru f I I t 11 „JEvnll nl u 1 A I

stocb jejich mluvit! a vlaoluí ikuAemmtLčíkIo 89 v Bruno Nebruka

Velectčné pí Marii Michalové

městečko které si na zábavy
mnoho nepotrpí a z té příčiny
obávali jsme se Že návštěva nebu-

de valná Bylo-l- i počasí přes den
Škaredé bylo tím horší u večer
než truc tomu že panovala sibiř-

ská zima a sníh se chumelil byla
návštěva vůči tomu všemu dosti
slušná a společnost veselá Pan

REFERENCE i Co m tfUt naií věmhodnMtl odkaati
Jeme m na kteroukoli v expramni anolněnnat neb banku
v ( hk airu a mnohé Italce téch kteM po elýcb dpojňo
tíK" b r&zně rozptýleni oure noiiílll nnlm Elektrické
pány a přípravy k nim běhom minulých 20 rokapřťdtwdkynl Yelkorýbora J C D

Máta Xťbrasks Ul v Omaha

My icatrj % hora uvedeného aboru TccliiutelovaíS jmou žttclťiiii VHlltlc
vzdáváme tímto aeitře a předsedkyni

Donato jest znám co herec routi- - Velkovýboru pf M Micbalové-vřel- ý dík

nový a proto netřeba se o výko-

nech jeho zmiňovati Za to zmíniti
za ochotné obětování te přijímání naíeho
boru do J Č D za pronelení řeci

před i po pfijmutl jikož i pH tábavé
8e BcHterakým "Na zdar!" VÝBOR

se musíme o synu jeho Antonínu

který jak nám sděleno- poprvé
podobnou úlohu jako Bobše hrál
Inu staré přísloví praví že jablko
nepadne dileko od stromu a také
všeobecné mínění je že syn tátu

ÍO Dougla til Omaha Pfet
7IUVI rilltUlltl nJlna 1 mtU Vmi iM „ji

V Bruno dne 29 list 1897

IflPflií fcf i"eřJVOřiik4blnIédWBJllllia m Kamilou Lovéi!nkoa anb
JHI dwro Oterjpjlrh urriNI v l'laiUimrutti

! m-- t le A platt přední lutr Kdo liy
o nl h fl'l ticU mal K (élim bf wntn-liv- ť

uv-iii- ikit je blMlám tranu )

ilx ivl Adrvaujie Mm Jhm-- I JumniW
HJUO S Summit it low Cit lowa 17 3

věnujn vedeni knih ténoplu paanl na stroji telegrafováni kraaoplsu a krtwleni Dérnnve výkonech komických daleko STRAVA ZA PttACI Btudujlcí mohou obdríletl stravu ta práci tM bodlu denně
předčí Pí Donátová podala paní

Ilforlii UO mm Malého ýtěik
JIICUII F5t drnrié zaru£tijrii UaM-rn- u

kdo l mm Jrlnt-lxnr- i pro nato nové otiriť
1 Airiné obavy nrwj ctriťm Hif m a
O Mllhrraiaa ku faul Minn ZmlBU m
O touto I tn— i' I

mistrovou přirozeně a pí Semerá- -
' " ' "iU™'kaídou aďru

Nejvřtll a nejlépe saMtený tiyod svého druhu západně od fhlca Pni Hudujtcf kteř
tkouiky dobrým proappcheui aloái zaopatřeny budou mláta Iplu na:
TUbdkllm) Ilohf houBh Uroa Omaha NH

aová hrála Paninku roztomile


