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Kruhu Dřevafek

V dne 20 října 1900

V SOKOLOVNĚ

na 13 mezí Center a Dorcas

8 úctou zve TÝňoB -

Kuřáci
žvýlfíiéi [pozor!

Již dávno každý ví že F Laitner v
Souiti Omaha vyrábí nejlepM druhy
doutníků ve státu s což teď až okusí-
te jťho nový vj'robek podá Jménem

"SOKOL"
tedy každý řekne je to ''No One"

Kuřte unio7é doutníky S'OKOL a druh
KLUKDIKE to Je zlato_a viržinka
které se zvláštní oblibě tltbi a což 10c
Sumutra to je teprvé pokouřenf —

Až knídý okuBiš reknt-- je pravda

FR LAITNER
20 a Q St Šo Omaha

Krásní domov #
závist do značné míry ns jehof vykráSlení Nejlepíí a nejle
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'
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Obchodiiki zínkají mřruu nemalou dopnáním nám o ceny všeho roby f kte
rímknllr oboru potřebovali Sáme r zásobí teskeró nojlrptí zboží do-

mácí 1 cizozemské DopUto nám 4

roku navštěvuje českou svobod

školu mi žáků Před měsícem

zaříená dívčí Škola pro ruční

práce má kol 70 žaček Dále

předložena byla zpráva' účetní již
na jiném místě podáváme Výbor

pro besídky podal zprávu že v

neděli 16 září bude uspořádána
první besídka k níž připraven
jest program bohatý Žáci se

hrají dvě divadélka přednesou
asi 8 deklamací a 5 písní dívky

pak provedou pochodová a piost-n- á

c~:čení Dle usnešení Sboru

zástupců z předťšlé schůze bude

se od dospělých osob k této be-

sídce vybírati vstupné 10 centů
Při besídce budou též z ochoty

spoluúčinkovaá malí hudebníci
cvičenci to p Havlíčka Besídka

bude odbývána v neděli 16 září v

Sokolovně Na konec bylo usne-šen- o

aby zástupci schůze nena-

vštěvující byli oznámeni spolkům
které je vyslaly by si tyto jiné

ochotnější zvolily Zvoleni no-

vých úředníků bylo odloženo na

dobu pozdější až všecky spolky
své zástupce do Sboru vyšlou

— Nikdy připálený nikdy ne--

dokysaný nikdy tvrdý není ale

vždy čerstvý a chutný jest chléb

svatojanský u Čermáka v lékárně

13c libra 45?

— Ochotníci Těl Jed Sokol

otvírají divadelní období dne 23

září pěkným obrazem ze života

dřevorubců na Šumavě ve 3 jed
náních V kuse tomto líčí se po
stavení chudého venkovského mla

dika oproti Lohatému mladému

šlechtici ' Náš hrdina venkova

domáhá se pracně svého postave
ní v čemž ho valně podporuje a

sílí myšlénka na jeho vyvolenou
dívku venkova O tutéž dívku

uchází se mladý šlechtic který
právě tou dobou mešká na honu
na Šumavě V práci této pomáhá
mu správce panství Šlechtice a

vše co nekalého osnuje nazývá:
"toť jenom hloupost' —Hra tím

to panem správcem a panem vy

chovatelem pěkně se zauzlí a vy-

světlí se až když mladý pytlák
přijde k poznání kýžené setkání

mladých i starých párků se dosta
ví VŠe pak při šťastné svatební
náladě končí — Dle obsazeni

sil Těl Jed Sokol

očekávati se může sehrání zdárné
a zábava pak milá' — Vstupné v

nynější sézoně k divadlům jest
sníženo na 25c osoba dítky 15c
a vyhražená sedadla pouze 35c
Dává se tímto všem milovníkům

divadla příležitost ku hojné ná

vštěvě a očekává se že ctěné
obecenstvo bude Sokolíky na dále

podporovati k čemuž budiž hojný
zdarl v''
— Nejlepším lékem pro nemo

ce ledvin jater a měcbýře bolesti

v kříži reumatismus nezáživnost
nechuť k jídlu a zácpu jest vy

hlášený lék Cramer's Kidney Re

metly' Za nejnižší cenu v městě

75 centů v Beránkově lékárně tf

"Dřevorubci ze Šuma-

vy" budou v neděli dne
23 září v Sokolorné a
každého uctivé zvon k ho]
né nárštévé Pobavení to

nejlepší a vstupné nejmír
nejší
— Tomáš Doolan zažaloval

hospodské Gus Steppa Jul En-gili-

Larse a Neilsena vesměs

na 13 a Spalding ulici na ná

hradu za zkažení ióletého syna
Hoch prý byl hodný než se chy-

til chlastu a tomu ho oni hospod
ští naučili začež na nich žádá
náhradu £4500 :

— Kdežto školy v okresu Dou

glas byly otevřeny již v týdnu
tomto a v mnohých městech neb

rasských bylo vyučování zahájeno
hned 3 září budou naše emažské

školy otevřeny teprve 17 f m

Naše obecní správa chce šetřiti
na školách šetrnost to na nepra
vém místě

— Kťrd mouka le jest nejkplít
Nu WUberské ZwowUka a Aksami-

te To se vaist :í:íí
"ZZ~y Klondyke hotelu na 16

ulici se otrávila pí Lena Scottová

3ileti manželka déíníka Scotta
zaměstnaného ve Swiftově nakla- -

dáíuě Rodina sestávající z ro

diČŮ a 4 dítek bydlela na Webster
ulici pauí Scottová pak se uchýlila
do hotelu za tím účelem aby se

tam otrávila Již dvakráte před
tím učinila pokus sebevražedný
byla však vždy zachráněna až po
třetí se jí to podařilo

Soukromou zábavu uspo
řádá podporující Sok Tyrš
L 1 na oslavu svého lOIe--

tého založení dne 13 říj
na t r v síni pana J Hro
cha m"

— Frank Dorsey bývalý po
kladník národní banky v Ponca

Neb byl odsouzen loni spolko
vým soudem na 6 roků do káznice
za to Se podal kontrolora ban
kovnímu nepravdivou zprávu —

Odvolal se z rozsudku k nejvyššf-
mu soudu ale minulého týdrie

čzllo t Washingtonu rozhodnutí

la si musí přiřknutý mu trest od

nici ve smolkové kixaici v Siottx

svobodomyslné Školy bude uspo
řádána příští neděli odpoledne v

Sokolovně Program pro besíd-

ku tuto sestávati bude ze dvou

divadélek: Královna máje a Prkna

jež představují svět První jest
hra dívek druhé chlapců ač pro
nedostatek herců mužského po-

hlaví musejí též některé dívky v

oděvu chlapeckém vystoupiti
Přednešeno bude dále 8 deklama

cí a 5—6 dětských písní sboro-

vých Dívky tělocvičné Školy

provedou na jevišti pochodová
cvičení a v meziaktí bude účinkď

vati několik malých hudebníků co

orchestr Bude to zábava pěkná
k níž Sbor zástupců určil vstupné
pro odrostlé osoby 10 centů
Kdokoliv se zajímá o náš malý
dorost zajisté neopemene besíd

ku navštíviti a pohledem na horli-

vé snahy mládeže se pokochati
— Zásoby mužského prádla

kteréž stálo 25 50 a 75 centů
dostanete za ie 25 a 35 centů v

obchodě p Jos Zeleného č 1314
William ul Dětské punčochy jež

stály 50 centů prodává za 7 ctu

pár a podobně lacjno jde u ní i

všechno zboží ostatní 4x
— V pátek odbývané republi

kánské předvolby skončily výsled
kem neočekávaným a to pro obě

strany Jak známo jednalo se v

předvolbách hlavně o to který
z obou zdejších ucházečů o sená
torství spolkové konvenci okresní
kontrolovati má zda má to býti
Webster či Rosevater a výsledku
jehož docíleno neočekával nikdo
Mělo se za jisto ž: Websterovi

podaří se vybráti aspoS v nčkte

rých wardách neb precinktech ven

kovských tak že zápas o předá
ctví teprvé v konvenci samé veden

býti by musel zatím však vyhrály
delegace Rosewatrovy na celé čáře

jak v městě tak i na venkově a

tak konvenci nezůstalo cež schvá
lit! pouze kandidaturu do sněmu

těch jež na lístku Rosewaterově
se nalézali V konvenci v sobotu

odbývané bylo jednání velice

svorným a navržení všech čekanců
stalo se hned při prvém hlasování
Navrženi čekanci následovní: Za

senátory státní H H Baldridge
A J Coleson a J F Schultz za

poslance S A Corneer Geo A

F M Youngs P M Mullen H

M Coy Mel Uhl V Bureš BE
Wilcox a C Rohner za návladní-h- o

okresního John W Párish a za

okresního komisaře prvého distrik-

tu znovunavržen Aug C Harte
— Za odhadčíbo prvé wardy na

vržen [os Fiala a v druhé wardě v
So Omaze Jos Koutský—V kon

věnci zasedali co delegáti pp V

Wolešenský J Fiala a K Stefan
z prvé warďy A Kment JosDu-šátk- o

a R V Miškovský z druhé

wardy V Bureš ze sedmé wardy
a F Jv Fittle ze So Omahy —

Na výkonný výbor okresní z dru-

hé wardy jmenován p A Kment

Účetní zpráva
sboru zástupců české svobodo-

myslné školy za půl roku 1900:

Příjem:
Pokladní přebytek
z min půlletí % 1242

Tábor Nebraska č 4771
- SI W A daroval : 500
Řád Omaha č 144
Č S PS 500

Lože Jan Hus Č 5 RP to 00

Řád Palacký ZČBJ 500
Výnos z divadla
Chudá holka 8935

Přebytek z dět Výletu 5 80

Celý příjem '#13257
Vydání:

Školníkovi za 6 měsíců # 1 200
za šrouby na lavice 1 1 4

Nádoby na vodu do tříd 150
Škola ruč prací dívčích 500
Potřeby pro školu 370

Celkem # 2334
Příjem obnášel #13257

Vydání " 23:34

Zbývá v pokladně #10923
Emilie Bandhauerová taj

Marie Michalová pokladní
Marie Opočenská účetní výbor

Špalek ": Karel :

SOUTH OMAHA

— Městské radě podána byla
žádost aby tak zvaný Mud creek

byl sveden do stoky která by
měla býti vystavěna od Swiftovy

nakládárny do řeky Do potoku
toho jsou sváděny všecky spjachy
a nečistota z jatek a z dobytčích
ohrad tak že odtud po okolí šíří

veliký zápach a činí obydlí ne-

zdravá Kanál však jak byl na-

vržen stál by kolem #130000
neb by měl průměr asi 8 stop a

tu bude hůře o peníze na stavbu

onu
— NepomeBte navštívit! mo-

derně zařízený Metropolitan ho-

tel kterýž na severo-západn- ím

rohu 27 a L ulici zařídil pan

August Papež Vína kořalky i

doutníkv má prvé íakkosti a má

otevřeno po celou noc Budete

obslouženi vzorné 4
— České spolky soutb-omaž- -

ské oslaví v soboto 15 září o"te- -

vtení školy Juogmanovy pro ve-

řejnou potřebo Škole té bode

odevzdán malovaný obraz pfed- -

stavojtcf Jos Jaagmana a rňxne

řeči ta bodoo prosloveny

31 WOLLSTEI3V & CO

V 51 ANN& RtCTORY

110 EAST UV&T

VNwYbHiu25sařiléda
Přvivědíiv M O píwnoi-

- k
♦tchVWKo KOTVOVÉHO Cf"
PA1N EXPCLLERU vyikousw Jeho

óřmnoto ktri svidactví vydi-vaj- í

nesčíslná dosvidčení pánQ

eborachnevaham pripojiti sou- -

n svui k rtmKTtn (

ýtetny přípravslu

L_prvtř82 kaoliekv ikol
v ♦ Hmr Tordw

1 Mudflklt
SUetímvfcch ffiUMfnn

£1
BWtvna

Krásné pohledy
"z cesty do Caliíornie

Rytiny tištěny jsqu v krá-

sných barvách

Výtisky obdržet! se mo-

hou dopsáním na do-

lejší adresu

UNIOífPACIFIC

jest
'

jedinkou dráhou na po-

břeží pacifickém a do

všech hlavních míst
na západé -

IWá úřadovna 1324 Farnam ulice

TELEFON 31 0

Hlavní stan pro

PASY

PODPĚRY

uiuuuuuv yuuuuuiij

BATERIE

SYRINŽE

ZCOŽÍ gfllflVÉ

WlUWPlIMill
Ž DLE PRO

0PTKMGOOOsf NEMOCNÉ
SwraauláViSuiail

T
r~'— g-- Alce k hůli Ho

Likaftki potřeby a po
w Mmnill mm

třeby pro nemocné

1408 Farnam ul
USiUA 5FB

Pdltma iek# boch za klerka do ho
rriJUie BU tlu motl odM dobřeřli
a psát ' lo mladici aporádanfeh rodin
nechť e hlásí Nabídky pod adresou Jomfa
Wlásák Hoo-je- r Neb Pllte angllckjr --2

Ulili! Ulili!
Trrdé ubit 1800 tona 'Ji bych ml

přál prodat! Tám ubil teď pooivadá
dosIIh)! lepál uhlí tento laa a orný
jaou Jlitá te níle nepůjdou I

I LETI 715 8o ISthSU
TcLiroH 1918

a díkůvzdání

kterýž se oetlese a neutíká

před hrůzami spatných a

zkažených zuba? Uteče --li

se k nim tu pomoc a úleva

jest po ruce a výjde ven co

živé svřdectví pokročilosti
' moderního zubolékařst ví

zcbhI Ltsufc

tlt PaxtMkUeslta
TKLI FORT UM'

MlavtaetMky Daaaeki ebaiaka

kárl lze veškeré naše záležitosti

vyfizovatí

7i:XÁEA POXROKU ZÁPADU

nmletd se v l 509-- 5 ti jil ti ul

fBrlASlilřKRlifl
a Již stran města vlastni krajan

"V F Kunol
físlo 1244 jiini ej ul

MalvStáf láaobv mata všeho draho
usenek salámu Šunek a vůbec vSeho co

T obor tento spadá

Ctný levnéjší než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— Výkonní výbor veřejných

leoncertu uzavřel v poslední schů

zi abv vstupné do stánu kde ka- -

oela Bellstedtova koncertuje bylo

pro odpolední koncerty sníženo

m 11 centů bnledalo se ze po

savadní příjmy již dostačí ku krytí
wdain a Droto se hditelstvo od

hodlalo ku snížení vstupného do

koncertů- --denních Mimo neděli

odpoledne bude vybíráno po 25

centech za osobu vstupné do celé-

ho stánu vyjma loží a dítky budou

kažJého čtvrtku pouStěny na kon-

cert za 10 centu vstupného Ka-

pelníku Beilstedtovi bylo povole-

no zvýšení platu aby si mohl při-jedn-

ještě několik hudebníků

elikož se hudba pod stáném tratí

— Slavnosti rytířů
při nichž bude zároveň

též okresní výstava Douglas okre-

su pořádána určeny jsou na dny

od 24 do 29 září Na každý z

těchto dnů bude určen jiný pro-

gram a jak pro vystavovatele tak

pro různé závodníky budou vy-

psány pěkné odměny Zvláštní

péče bude věnována výstavě řepy

cnkrovky' na níž vypsány budou

různé ceny pro vystavovatele kte-

ří nejcukrovatžjši řepu vypěstují

jakož i pro ty kteří nejvčtšího

výtěžku z akru docílí

— Chcete-- h si pochutnali na

výtečném moku navštivte p Fr

Semeráda na rohu 16 a Williams

ulici a poručte si sklenku pravého

fkeUského } Lepší nenajdete ▼ ce-

lém městS— Kdo nemá rád plzeň-

ské najde u něho výtečný Metiův

Itiik a pijáci vína dostánou zase

alrUnkn wihnrnthn v(na KorWo--

a kořalky jeho nejsou k bítová-rt- il

Přesvědčte se o tom tí

Výlohy na vyučování žáků

ve veřejných školách omažských

byly vypočítány na $28 na jedno-

ho žáka v průměru ročně Od

t!tek cizích do města nepřísluš- -

ných se bude požadovati školní
- fist a Mžeř~? i bí -- "
do počátkových škol chodícího

f 15 do škol gramatických a 35

An vSif Skolv což íest poplatek

jeSíě o něco nižší než vyučování v

skutku stojů Za žáky tarmara z

tArAt Oman v chtěla okresní rada

s pokladny zaplatiti školné ale

ejvyšší soud to prohlásil za neu-tav-

tak že peníze ty vyplaceny

týii nesměly školní rada zdejší

nedostala nc ťroto letos mu&i

každý žák z venkova poplatek
školní zaplatiti nebo požádali o

tproitění povinností té školní ra--
4a
— Nejlepší a nejčerstvější gro-ecr- il

dostanete u C F Heřmánka

Kdo 1316 Wffliam ulice Veškeré

+{ ioho test íakkosti prvé ceny

jsou nejnižší a obslouženi budete

nora : "
--'ťvalídoaotce na chudin- -

iSmuiaa GéoTWríghif zemřel

tlili náhle a za podivních okol- -

avSádftak že v sousedství povstala
- £aaěaka že se otrávil Při po--

-- crtBám vvietf ování nebylo zi
'
:Z_io otrávení a vyšetřující lékař

l r_LIsílže nemůže učimti sprav--r

5 pokud žaludek ze-- r

!~iio nebude chemicky pro-ilrzs-
ía

V sousedství 'Wrighto-- -

l ztyčlí se věří pevně že se

- c líil a íe rodina jeho í spolek
L tlasl náležel hledí 'fakt onen

— Dr A P Johnston zubní

í ' 1404 Farnam ulice opatřil
C : 1 fíacovnu těmi nejnovějšími
C ' '

Ickoadejlími nástroji a zaří--

: --

u Zuby trhá úplni bez

— Ve tciSxi zástupců české
c : n:vslai Školy minulého

"
1 c !fvaná podána byla ni
J Do první třídy
l lllz= reka trvání

PMliltt se m tú

HAYD
l&iůi Ponze $100 r

a a a

raAa
Roh 16

I Dodge ulBROSXJmrtf a díkŮLVzlňn£

H!atóííui itia kiítiil podáráme iprára odmrtl natebo maníela a otce

FRANTIŠKA ŠÍLENÉHO

který e dne 1 aiH na Tfínost odebral

Zennulf oaroien byl t Mlaloinrietch TokreanTreboB král BadejoTleký
řrdotD dík vídáváme timtoviem přátelom a aoámjrn kleh ae tak hojném

poftu pohřba tiatnlll ZrlaitnI dik nái nechť přijmou Camp tlMr Dub cis 115

W O W Can p Oedar Wood líh ! a Camp Kom Wood W O W ku ktertmuá ae-n-uly

bHnálelel Dále ťalmorá Dřevo íi 1 Kruh Dřevafek aa Jich dojeirnon
reí a lapínl nkd rakvi v domě (matku Dále srdečná diky Velp Beduáfi aa obrody
v domé amutkn Jakol 1 v chrámu páně a ca hřbitově Dále dčkujeme viem dárefim

aráanrch kvtttn a věnci ae)ména Hboru Vlaatialava í IČ D

Bodlni Peterwoová Fr PlvoBkovl Barboře Plvoflka al MarU Podolákorá a
Bratlalav a Ladialav DienUbler

Spi ty aladce drah ttlo

Zvláštní zahajovací prodej ženského

hotového šatstva

Nejlepší příležitost ze všech kdy nabízených Během této

prodeje prodáme 275 krejčovsky zhotovených obleků ceny
1 1500 1 1800 a I20 00 pouze po fyiiOXt

l stůl ženských sukní z nových vlnŽných látek QQ
ceny po $5 00 prodává se po íV1

275 ženských živfitků celohedvábných ceny £600 ČS) QA
až $650 na prodej po v"

200 ženských žaketft pro časný podzim a hedváb- - ČA QQ
nou podšívkou veskrze ceny $1000 na prodej po vXaiO

300 ženských žaketů pro časný podzim ceny $6 QQ
jsou po V Nr'

1 stůl Ženských spodniček prodává ae OXsa

oa nu vMcn miuivanvi
které ti náa opiutilo
a leiii ni v leml chladná
neopustil Jal náa na vády
lenura ni ren krátk# čmm

ai andil a trfinu a nebe tavznt
~ mjr ač a tebou drabj maoiell a otíe ahledáme

AUMU Síleni manielka May Klára a Berta ditky
Kateřina Tborová a Anelka Kubálova eeetry

Oznámení úmrtí

po f

75 tuctft ženských pukalinovýcb spodniček ceny „„
£ioo prodává poi™':27iA omamujeme Se natě milovaná manit lita a matka~~~~"

JfcTlT MERTZ
ae odebrala po krátké nemoci os vřčnoat v nedřll odpoledne Hne 8 siří

XiZítísm caí BéjBiooíuéjií ófay ct dámikémn aborn Svornost iía

192 s ct aboru Prokop Velký 8380 ce Booth Omaby s Ml O Tiboru

od Sokola Tyríe říi 1 E Omaby Tíem piitelfim kteří nim bledf 11 náa

bol tmfa-nit- i % naíi drahou tetouiou k potleduímu tdpo£inko doprovodili

ZvlářtDÍ dík tailoaM paof Hofmanová se Seuth Omaby za moobí

tluiby nám prokázané

JAKUB MERTZ manžel )
Pozbltt truchlící

JOSEF F MERTZ syn [

Zvláštní „prodej nových mužských obleků
v ceně poloviční

i Hart Schaflner & Marx v Chicagu hotoví nejlepší hotové
Šatstvo v Americe Z minulého roku zbylo jim tisíce yardu nejlep-šíc- h

látek jež zpracovali v obleky letošní mody a a nesmírnou výlo-
hou hotových jsme je koupili po 50c na dolaru Počínáme podzi-
mní obchod nabízením této velké zásoby za poloviční cenu— nabídka
to nlýchaná při počátku období '

" Lótl-- y jNou nc jjemiitjéií
Globe & Hackamuo worsteady Bunockburn tweedy impor-

tované Sevioty a kašmíry— všech Biožných druhů a vzorko--- a oble-

ky zaručeny že padnou dokonale Neopomeňte tuto prodej
Vše ve třech cenách 750 io a I15
Vizte ceny a vzorky ve výkladním oknč Všimněte si našich

krásných nových mužských klobouků

Neoionieftte navňtívit

I1¥BM BEOS
Obthcdnícl ve veliésa i v naléci

-
(" z t!ci tjia 41

a 75

: ' t::z::'i'
Prctl p£štž


