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— Předseda společnosti na po — Mioulou středu sahrál a!

loletý Douglas Boweri na "cow- -

— V pondělí ráoo rozpuštěna
byla distriktním soudcem Keysor
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Jsme pNpravenl proom:jlh:jl vynikají nad vse co Jinde Jste videu—
vétší Yýbér t větii rozmanitost než kdy
před tía Dnešní obláika ván prospěje—
ukáže ván kterak peníze ošetřit! mfliete- -
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Nové jarní vzorky

Šedých barev a odstínů '

Za muzs-úcelo-Ylnen- ó

5fi obleky

V Oxford Sedcli bar-

vách pěkných vzorků s dobrou
salinovou podUvkou

sjim — s sjpn mu iililiiiy f-ř- V4

Velkolepý kotillionový ples
pořádali bude :

51 VELKOVÝBOR J ČJ 1
v sobotu dne 4 kvétna v Sokolovné

Výtečná budba Chutné zákusky

Vstupně: Pán 5 dámou 50 centů Další dáma 25 centu

'!§{ Se vší úctou zve VÝBOR

stavení Auditoria F E Sanborn

zasypáván jest denně dopisy od

architektů ze vlech končin země

kteříž snaží sa uzavřít! se společ-

ností smlouvu na dodání plánů
pro budovu tu Stavební výbor se

rozhodlže jedině stavitelé z Oma-h-

So Omahy a Council Bluífs
mohou závodili v podávání

plánů a o usnesení

tom stavitelé z jiných měst byli
uvědomění — Výbor 'Auditoria'
rozhodl se již na plánech pro stav-

bu Auditoria Rozloha arény má

býti 75x175 stopách a má pojmouti
v sebe sedadla pro 7000 až 8000
osob Síň pro rytíře Ak-S- ar- Ben

má mít i rozlohu 80x130 st a zá-

roveň postaráno jest i o sin pro
přednášky v níž by sedadla asi

pro 1000 mohla býti umístěna —

Celkový náklad na budovu v čemž

zahrnuto jest i vytápění parou
zavedení plynu a elektrického
světla obnášeti má 1125000 a

počítá se že na zakoupení
nábytku a sedadel asi

{75000 třeba bude Odměna sta-

vitele jehož plány budou přijaty
obnášeti má 3 procenta z obnosu

vynaloženého na stavbu Auditoris

Tři stavitelé již podají nejlepší
plány avšak smlouva stavební
nebude s nimi uzavřena odměněni

budou {i 000 a sice prvý obdrží
$600 druhý {300 a třetí $100

— Okresní návladní Shields

vrátil se ve středu v noci z Dallas
Tex kamž odebral se za účelem

vyslechnutí H C Hendersooa
domnělého únosce syna Cudahyho
Shields zjistil že Henderson s

únosem tím neměl pranic co dělati
a Že si smýšlenými báchorkami
chtěl pouze pomoci od letého
vězení k němuž v Dallas byl od-

souzen-

— Ve středu uznán byl Louis

Godola porotou koronerovou vin-

ným zabitím Williama Laudera a

odkázán bez záruky k distriktnímu
soudu'

— Příští neděli sehťaje Pěv

odbor Těl Jed Sokol rozkošnou
národní operettu "Lucifer'' Ten-

tokráte jsou veškeré zpěvy pečli
vě nacvičeny a snaživí ochotníci
se důkladně připravili aby prove-
dení "Lucifera" v každém ohledu

bylo dokonalé Není pochyby že

obecenstvo hojnou návštěvou od-

mění účinkující za upřímnou jich
snahu

— Zástupci Kansas Southern

dráhy odbývali předminulé úterý

dopoledne schůzi s výborem oraaž-skýc- h

občanů v níž jednáno bylo
o postavení dráhy z Omahy do

Emporia Kan Ve schůzi této
měli zástupci dráhy té předložit!
písemné nabídky avšak nestalo se
tak Bylo pouze zjištěno tolik že
v případu kdyby město Omaha

odhlasovalo ve prospěch dráhy té
dlužní úpisy v obnosu 1500000
"Omaha" bylo by prvým slovem
v pojmenování dráhy že by v O- -

maze umístěny byly hlavní úřa-

dovny dílny a že by též zastoupe
na byla ve sborů řiditelů- - Dále

projeveno mínění že by dlužní

opisy nebyly společnosti dráhy té

odivzdány dříve než aí by tato

jf:du zahájila a dílny zde postavi
la Jakmile písemné nabídky budou

podány svolá předseda výboru
valnou schůzi všech občanů — V

pátek večer odbývána byla v míst-

nostech obchodního klubu opětně
schůze a v této kansasští zástupci
obchodníků z Emporia podali Žá-

dané nabídky členové klubu vy-

slovili se nanejvýš příznivě o za-

mýšlené stavbě dráhy a prohlásili
že přičiní se aby požadované dlu-

hopis} v obnosu 1250000 občany
okresu Douglas odhlasovány byly
ve prospěch stavby dráhy té

— Ve čtvrtek rozstonat se ne-

štovicemi Emil F Bandhauer 18-le- tý

syn p F W Bandhauera

příručíbo městského klerka a byl

dopraven do nemocnice zřízená

pro nemocnéstížené nemocí touto

Týž postonával již asi 14 dní trpě
chřipkou a lékař jej ošetřující se
obával aby z chřipky se nevyvinul
zánět plic- - Konečně seznáno že
to jsou proŽluklé neštovice Emil
Bandhauer po minulé zasedání
státní sněmovny zaměstnán byl
jako páže a má se za to že si ulo-

vil neštovice v Lincoln Dům pana
Bandhauera Č- - 2206 již n ul- -

dán byl do karantény —V posled-
ní době objevilo se v městě našem

ještě několik jiných případů ne

štovic
t

: ir _ i

— Ernest Stuht bývalý radní
a majitel Union hotelu na 11 a

Mason ul jakož í několika jiných
domů v okolí tom je stále ještě na

válečné noze vodárenskou spo-
lečnosti V sobota odpoledne chtěli
zřízenci vodárenští prohlédnout!
plumbařské zařízení ve sklepě ho-

telu avšak Stubt za živý svět
nechtěl je tam vpustili Teprve
když dostavil se šerif se dvěma

příručími mohli k prohlídce při-

kročili Výsledek jejf byl ten Že

objevena byla ve sklepě tajemná
roura spojená a hlavním poltru-bí- m

o níž vlak Stubt nechtěl nic

věděti Nenf pochyby l proti
Stubtovi podána bude nová žaloba
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Zvláštní!

ZyláStnl!

$26000-0-¥t #Éj
nejlcpSfho a nejmodnřjšíbo Jakož
1 nejlépe zhotoveného
1

6tHtva
pro

muže a lioeliv

Zásobu tuto koupil! Jsme před
několika dny v Chicagu a připra-
vovali Jsme Ji k prodeji Prodej
tento zpřevrátí vešker obchod se

šatstvem Zmínili Jsme nčkteri z

pořekadel Změníme ono pravici
"Neočekávej" v "Očekávej vSe"

očekávej ty nejlevnčj&í koupě šat-

stva pod sluncem a my splníme
plně veškeré očekávání Uvedeme
vám některé z onicb koupí a má-

me jich mnohem vfce Přijďte a

přiveďte s sebou hocha

$125 až $298
za vás výběr dětských obleků s

krátkými kalhotami

$398 až $7 50
za kterýkoliv t našich dětských
obleku s dlouhými kalhotami

$500 až $750
za vág výbčr mužských dobrých
obleků

98 až $1900
za váš výběr nejlepíích mutských
oblekfi (s hedvábnou neb sítino-
vou pods(vkou)

i
Uvádíme zoovm Že ve výprodeji

tom zahrnuty jsou ty nejleptí a

nejnoviJM látky a střihy pro mu-

le bocby I dětivsecb velkostí a
v eeni za kterouž nfkťe Jinde
koupiti byste nemohli
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em porota kteráž po více nsl 49
hodioném uvažování nemohla se

shodnouti v případu Nels Larsona

proti omaŽské společnosti poulič-
ních dráh Larsoa Žaloval společ-

nost o náhradu 125000 za ztrátu

pravé nohy o níž přišel ve srážce
svého povozu s károu pouliční
dráhy dne 16 září 1899

— Stařena Emma Knutsooová

bydlící na 2 ul a Poppleton ave

svržena byla v pondělí ráno s vozu
na 16 a Farnam ul a pádem na

dlažbu povážlivě se zraníU Koně
se splašili a spadnuvši stařenu
vlekli po dlažbě do vzdálenosti
několika stup avšak byli na štěstí
v čas zastaveni Byla dopravena
do blízské lékárny kdež se jí do-
stalo lékaíského ošetření

— Pan Antonín Křeček má ele-

gantně zařízený hostinec na rohu

13 a Howard ul a obslouží kra-

jany ochotně řízným mokem z

Omaha Brew Co Výtečné likéry
a doutníky vždy v hojné zásobě
Jdete-l- i kolem neopomeňte se tam
zastaviti na jednu a jistě podruhé
nepůjdete jinam tf

— Výslech palicejního soudce
Samuela Gordoua odložen byl na
den 15 května V pondělí o 10
hodině dopolední shromáždili se
sice všichni radní i právní zástup-
ci obou stran avšak radní D T
Mount oznámil že jej neodkladné
záležitosti obchodní nutí k oka-

mžitému odcestování do Kansas
City kdež zdrží 3e asi do 15 květ-

na Ježto městská rada si přeje
aby při líčení s Gordonem všichni
otcové města byli přítomni toto
odloženo

— Bude li školní radou přijata
resoluce podaná školním radním
Robertem Smithem podrží z do-

savadních školníků 21 trvale místo
své Mezi těmito nalézají se dva

krajané Frank Suchý školník v

Castellar škole a John J Kalina
školník v Lincoln Škole Dle reso-

luce této nebyl by k trvalému
místu oprávněn nikdo kdo Deza-stáv-

službu školníka nepřetržitě
po pět roků Pro místo to musí

býti Školník odporučen výborem
na vytápění a provětrávání a musí

obdržeti nejméně 8 hlasů školních
radních Osoby kteréž obdrží
trvalé zaměstnání nemohou býti

propuštěni leč by o resoluci žá-

dající o jich propuštění uvažová-
no bylo ve dvou schůzích a tato

pak schválena 10 čieny :

-- - Již příští nedéli dne
28 dubna sehraje Pév
odbor Tél Jed Sokol zají-
mavou národní operettu
'Lucifer" Krajané do
stavte se y poetu ne ihoj
néjšim k řídkému hudeb--
r m

iiioiu a divadelnímu po
žitku

— Jiskrami z kolemjedoucího
parostroje zapálena byla v pondělí
suchá tráva podél trati Union Pa
cific dráhy blíže 20 ul OheB byl
spozorován teprve tehdy když

plameny rozšířily se k olejovým
nádržkám FidelityOil Co Ihned

povoláni hasiči a tito uhasili oheB

kterýž již již zachvátil nádržky ty

Zastaví kašel a odstraní nastDzeaí
Laiatlre Bromo-Ouinl- ne Tableta vvlMH na-
taseni aa den Nery léíí-- ll neplatíte Cena
Ir Cena 9 cen t&

— Náš Český grecerista C F
Heřmánek 13 16 Williams ulici

upozoríiuje ct obecenstvo zvláště

labužníky na svoji dle pražského
vzoru studenou kuchyni: vlašské

saláty nářezy z importovaných
salámů šunek ryb a sýrů velmi
skvostně upravuje Přesvědčte se

malou objednávkou tf

— V pondělí oslaven byl ve

zdejších školách přiměřeným spů
sobem den sázení stromů Ačkoliv
den ten je zákonným svátkem ne

bylo vyučování přerušeno
— V nákladním nádraží Union

Pacific dráhy chytla se z příčiny
neznámé v neděli večer kára na-

ložená kalifornským vínem a než

plameny uhašeny několik set gal
íoqů vína zničeno a pouze nepatr-
ná část nákladu zachráněna

— Pro zpronevěření Jtgoo za
tčen v sobotu E J Walling za

městnaný rozvážením cukrovinek

pro firmu D J 0'Brien Co r Týž
při rozvážení zároveB i za dodané
zboží peníze přijímal a při tom

vždy část z obdrženého obnosu

pro sebe zadržoval až konečn

dostoupla částka zpronevěřená ta
kové výše Že déle to zatajováno
býti nemohlo a zatčení jeho ná
sledovalo

— Wilberská mouka MU i litné
poctěna byla první cenou na státní
výstavě v Lincoln Zkuste ji a
budete jisti uspokojeni tl
— Nástupcem zemřelého smír- -

čího soudce Learna kterýž nějaké
čas též i úřad soudce policejního
zastával jmenován byl minulého

týdne známý právník zdejší W- - S

Sboemakerkterýi nyní V Č světni-

ce 440 a 441 Paxton Block úřadu-

je Pan Shocmaker jest mezi kra-

jany našimi dobře znám a zajisté
dostane se mu podpory těcbkdol
v záležitostech soudních k sonda
smírčíma obráíiti se mast '

boye'' při čemž bezmála byl by
usmrtil kletého Cliííord VVellera

Dowers projížděl se na koni ulice-

mi mával lassem a řval jako oprav
dový pasák Na dvacáté ulici blíže
Wirt přijížděl proti němu na ma
lém koníku chlapec Weller Bow

era vhodil mu obratně lasso na krk
a strhl jej s koni na dlažbu ' Ne-

šťastný chlapec1 dopraven v bez
vědomí do bytu svých rodičů a

přivolaný lékař shledal že mimo

hlubokou ránu v obličeji spůso
benou lassem utrpěl í vážné zra
nění v zádech "Ježto Bowers již
dříve podobným spůsobem nebez-

pečně zranil chlapce ArtLura Le-wi- se

mluví se v sousedství o tom
že by mladý neurvalec měl býti
poslán do polepšovny

Povšimněte sl vyhražeaého místa v

pHStkh říslwh

— Vdova a dvě dítky po ze

mřelétn James R Lassatorovi po
daly žalobu proti spolku Wood-me- n

of the World o vyplacení
pojistky v obnosu 11250 Vžlobě
své tvrdíže zesnulý byl v době své
smrti 29 května 1899 dobře si

stojícím čleuem spolku toho že
zastřelen byl osobou jim nezná-

mou a že spolek odmítl vyplatit!
jim obnos na nějž byl zesnulý
pojištěn
— C A Black kterýž se vrátil

do města z cesty po Wyomiogu
již konal v zájmu Union Pacific

Land Co sdělil že zprávy o veli

kých ztrátách ua dobytku posled-
ními bouřemi jsou velmi přehnané
Dle odhadu jeho škoda ta nepře
sahuje 3 procenta
— Na pozemku jejž koupila

společnost pro stavbu Auditoria

nalézají se dva domky obydlené a

čtyři prázdné Domky tyto kou

pil za Í700 jednatel Paula W
Horbacha E J Sullivan kterýž
se zavázal odstěnovati je do 10

dubna Ježto však městó nedovolilo
mu domky ty odstěhovat! do se-

verní Části mésta nebylo mu

možno smlouvu dodržeti a nyní
jedná se o to rrá li právo domky

ty pronajmouti O nájemníky není
nouze a hlavní potíž spočívá v

tom že společnost Auditoria ne

chce dovolili aby se nájemníci
do domků těch mohli nastěhovat!

Sporná záležitost bude vyřízena

nejspíše tím spůsobem že bude

Horbachovi dovoleno odstěhovali

domky ty na prázdné loty jeho na

jižní straně stavebního místa spo
lečnosti se nalézající
— Chcete-l- i si pochutnali na

výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 aWilliams
ulici a poručte sí sklenku pravého
pheňskiho Lepší nenajdete v ce
lém městě —Kdo nemá rád plzefl
ské najde u něho výtečný Metiův
leiák a pijáci vína dostanou zase
sklenku výborného vína Korbelo
va a kořalky jeho nejsou k bítová- -

ní Přesvědčte se o tom Tele
fon 2 114 tf

— V neděli ráno spáchal sebe
vraždu oběšením Chris Peterson

bydlící v č 951 sev 27 ul Kolem
6 hodiny vstal a vyšel ven a když
se dlouho nevracel Šla se manžel-

ka jeho po něm ohlédnout Konečně
k velikému zděšení svému nalezla
jej v kolně oběšeného Rychle

přeřízla provaz avšak veškeré po-

kusy přivésti sebevraha k životu

byly marné Peterson zaměstnán

byl po 14 let jakožto vozka "O-mah- a

Bottling Co" a po několik
měsíců stěžoval si na žaludeční
chorobu V poslední době snášel
hrozné bolesti a aby se jich zbavil

spáchal sebevraždu Asi před 20

lety přistěhoval se sem z Dánska
a zanechal po sobě manželku a tři
malé dítky Pohřeb jeho odbýván
byl v úterý odpoledne
— V pondělí o 1 hodině ranní

vznikl požár v domku sl Forma-

nově na ul a poškodil
jej v obnosu I200 Má se za In že
oheB byl zaležen

— V sobotu večer odbývána
byla v Sokolovně zábava pořádá-
na loží Jao Husč5 Rytířů Pythia
Návštěva nebyla valná ježto v týž
večer pořádána byla ještě jiná zá-

bava spolkováNicméně účastníci
bavili se znamenitě a teprve k
ránu rozcházela se veselá společ-
nost Při zábavě této zapěl mužský
pěvecký sbor pod řízením p J V

Maška směs z národních písní s

takovým úspěchem že k naléhavé
žádosti obecenstva musel přidali
ještě jedno číslo' Pěveckému sbo-

ru gratulujeme k získání síly v p
Lbotkovi jehož tenor jest mnoho-

slibným '

— Manželé J Halačkoví by-

dlící v č 2 Hickory ul oplaká-
vají hořce ztráto ajeté dcerušky
Julioky Tato roznemohla se ve
čtvrtek v 11 hodin dopoledne a
ač ibned povolán k ní lékař "přece
již v pátek o 4 bod ranní skona-

la
"

Zrádný psotník
'
přerval niť

její života Pohřbena byla v pátek
dopoledne na Národním břbitóvě
Nechť přijmou zarrr oncenf rodiče
nati aonatrasf) '

--— Stávka strojníků omažskycb
zůstává nezměněna „členové unie
se vyjádřili že podálí již své ulti-

matum a nyní vyčkají až zaměst-

navatelé budou
7
volni nimi

y „r
A

ffft?t??tfytttfVTTTf?fT?a
— Ve čtvrtek pfiiel k vážnému

(ranění Jerry Myer zaměstnaný
jako sklepník v hostinci Augusta
Stephana Týi otvíral láhev piva
kteráž mu v ruce praskla a Myer

byl v zápěstí pravé ruky tak těžce

zraněn že mu tepna přeříznuta
zirovtn několika žilami

— Ve středu asi v 9:15 večer

vznikl ohefl v Union Transfer ná

draží v Couocil Bluíf a l ěhem tří

hodin zničil dlouhou řadu dřevě-

ných budov používaných Union
Pacific a Pullman společnostmi za

skladiště a strojírny zároveň i s

]ich obsahem Skoda ohněm spů
sobená sahá do tisíců Máseza to
že oheB zaviněn byl jiskrou z

neb nahodilým výbuchem

— Ve Čtvrtek pozdě večer ze-

mřel náhle v koupelně v č 608

Pierce ul 45letý Jerry Loucks

zaměstoaný Vc Willow Springs
lihovaru Lékařskou prohlídkou
bylo zjištěno že smrt pfivoděna
byla přílišným požíváním alkoho-

lu Mrtvolu jeho odvezl koroner
do márnice a příbuzní o smrti jeho
uvědomění

— Městský návladní W J
Connell připravuje novou ordinan
c týkající se návěštních tabulí V

ordinanci této nalézati se bude též

dodatek jimž zakazuje se vyvěšo
vání a nalepování neslušných o

brazů a oznámek a rozdíl mezi

ťouto ordinaocí a starou mayorem

podmínečně schválenou spočívá

jedině v tom že poplatek s ná

věštních tabulí snížen na $33 $35
a $ 10 dle jich velikosi

— Před několika dny zatčen

byl policisty Vobořilem a Urbanem

Harry Kiag v okamžiku kdy chtěl

prodati nástroje ukradené D J
Evansovi z č 2449 již 17 ulice

King znám byl sice policii jakožto
starý a prohnaný taškář avšak

teprve předminulé úterý zjistil
policejní náčelník Donahue jakým

podařeným kvítkem z čertovy za-

hrádky King jeit Týž je 44 roky
stár a "jenom" 20 let strávil v

káznicxh růz iých států pro lupič-stv- í

v němž jest osvědčenou

Nyní nalézá se v měst-sKé-

vězení I

— jak se podobá jest pramalá
naděje na odbývání pouličních
slavností jež po několik minu-

lých roků na podzim v týdnu vý-

stavním rytíři Ak-Sar--

byly

pořádány Ve schůzi sboru guver
nérů předmin úterý odbývané
bylo oznámeno že 7 několika set
obchodníků jimž zaslány byly žá

dosti o podporu na získání výsta
vek pouze asi 35 jich odpovědělo
následkem čehož usneseno upustiti
letos od obvyklých slavností ne
bude-l- i se jeviti pro ně větší účasť
v kruzích obchodních

— Mayor Moores podepsal or
dinanci ukládající pcplatky s ná
věštních tabulí podél ulic měst

ských umístěných avšak s pod
mínkou že městská rada sníží

poplatky ty na přiměřenou částku
Není zaámo jak se městská rada
vůči přání mayorovu zachová ale

tolik jest jisto že nalepování a

vyvěšování necudných a nemrav

ných ohlášek v městě našem jest
odzvoněno

— Ve schůzi městské rady před
minulé úterý odbývané ustanoven
za městského antouška Joto B

Langland na místě odstoupivšího
Victor B Walkera V téže schůzi

bylo povoleno "Omaha Musical

Festival'' zbudovatí stan na čtver-
ci ohraničeném Capitol ave- - Dá-

ven port 15 a 14 ul a ohraditi

jej vysokým dřevěným plotem --—

Zároveň podána byla ordinance na

výplatu služného za měsíc březen

— Předminulé pondělí v noci

dělal na ulici pekelný rámus opilý

sklepník Rasmussen zaměstnaný
v jednom hostinci na dolejší Fat
oam ulici Přivábený tropeným
povykem policista John H Rus-

ie!! chtě! výtržníka zaiknouti
avšak tento postavil se mu na od

por Když pak konečně sáhl do

kapsy u kabátu udeřil jej policista
klackem do hlavy načež dopravil
jej na policejní stanici Při pro-
hlídce nalezen byl u Rasmnssena

velký nabitý revolver a pár mo-

sazných nákotníků — Druhý den

pokutován byl Rasmussen police)
ním soudcem pro nepořádné cho-

vání 1- - - - - " '

Známý a oblíbený hostinec
na 15 ul vedle Creigbtonova
Orpheum přišel 7 min dnech do

rukou správy nové neboť převzat
byl z rukou majitele dosavadního

p R Havelky do správy dlouho
letého a všestranně oblíbeného

jeho sklepníka p Louise Mácha
la kterýž ze všech sil činí se aby
dosavadní příznivci

' místa onoho
změnu nepozorovali a aby přízniv-
ci další získáni byli

--

Nepochy
bujeme ani dost málo ze obé se
mu podaří neboť jest všeobecně
oblíben a Četní přátelé jeho zajisti
neopomenou u něho "na jednu'
se zastaviti kdykoliv na cestě do
místa kolem míctnoMÍ jeho oblrati
se badou' Pravé ýltetst má Mile

V"

S A BERANKA- -

16 a Williams ulic j
odporuf u)em k nakupováni nejdntích
léka Objednávky ti písemná Speciality:
laídfW pllunl bullám priAky urutl bole
tem blavy athá pru pisa po íftc hustý
torppntýn (V h sláaté pan příprava
lékatdkf cti pMlplso

RUD HAVELKA
otevřel

HOSTINEC
na rolu 13 a filliam

Pusloužf svým známým a krajanům
vidy tím nejřfznějfitra Sclilitzovým leiá
krm a všo ' i druhy vonných doutnfkb

lahodnými likéry a po celý den chutným
JbV-er-

Zvu vSechny kratanv by mne navští-

vili a já je vidy vlídné a ochotně ohslou
Km RUDOLF HAVELKA

ftl obyilí 87jjy?aioTDy
807

iLouis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna i 301 Paxton Block
' na rohu 16 a Farnam ul

fttMliH hodiny od 11 do 12 bodla dopoledne
od i ďo 4 " odpoledne

VeěerodT do 8 v obydli i 15 Williams ul

Poslouží ochotně krajanům tf

Josef Kavan
CHl pozemkový

a pojišťující jednatel

1419 Williara ulice®
Prodírá tntv r Omaze 1 v Bo Omase DO

aaaky axrové a farmy v poblíží Omahy 1 re
státu i pojištění opatři vám n tich nejleplích
trav pft cenách nejnliíich Tet sabývá se

vyhotovováním abstrakta

Obraťte se s důvěrou na něho a

bode vám spravedlivě poslouženo

jJE?Ugantnl zařízený Lt

EOSTIIC mt TfilDY

VLASTNÍ

Karel Chleborád
na rohu rjl a William ul

" Výtečné pivo pouze nejlepsí lihoviny
doutník v stále ve velké zásobě

Krajany ochotně obslouží v&em známý
Dali Aavguvte jej a přesvědčíte se

Ct krajanům!

T nim ve inámeet avéštile vykoupil
jsem od F J Jíchy úploe zaríxeny

fotoerafický atelier
kterfi nyní sloučím s mfm madlem pro

' moji bude vidy ct obecenstro uspokojit
_Z_ř awiu _Jln1 nabiti

posornoct ObednáTiíyi veokoTa přesni

akademický malíř

I§j8 Jil 13- - ? Omaha Neb

iniiátiiMintn
3 11 A P

3 Ud OtlUUIIIdlbl

ft

ÚŘADOVNA: 440 a 441

j 7? Paxton Block 'v M
£

ii:im!iiii4iTTTVíiff

HIIIIIIHIHIIltlHljlMt —NETVĚTŠÍ—

íGflSIlí KRlU í

M á Pferee milci

mi krstaa nai
ř

íPD nunam
Najvetií řeaký řeanreký aávod

MEaát drané

' Yaisáaobv maaa víeho druha
reae4 aalima iuaek a vse co do

-
vnrtcajkft fiká — Koupíte

1 1 t krraéti maao lepší Jak a- -

iu ih t nmMUiHHi

—— aaokth boleMtl Kaoftfdtaat
w vvnraai séi by byUa- -
4 éuwrpae Karu prl t4 kt4

f— --~t a-- to éokMS Stolice
cBVá v aMladaýchaaaJi

acvMl aa aratehMu aa po--

-

- w_
v iaa

i

ČESKÉ ZÁBá-V- A DIVADLU:

"LUCIFER" národní operetku
sehraje pěvecký odbor Těl Jed
Sokol v neděli dne 28- - dubna v

Sokolovně

"DOMÍCÍ DRAK" veselohru se-

hrají ochotníci omažští ve pro-

spěch České svob školy dne 12

května v Sokolovně '

"MAŠLIČKOV f PLES" uspořádá
Lože Věrnost č 62 F U A v

sobotu dne 25 května v síni p
Fraňka v Soutb Onaze -

Pa4 '

NftMBCKÝMI 5RAKC

gflDraven lest výtečný i

PRSNÍM BOLESTI

rbeumatlsinu píchání 1 bocích

DRA KICHTESA svetonam '

"KOTVOVÍ"
PAltl EXPELLER

PruTŤ w a ochrannou (ainkoa "Kotva"
Jedno a nesčíslných lékařských TyiTědSenT:

KHtwYorkíOČarvanc1897
Co mazaní pro

Ulehčení boleslLDra
RichteraKOTVOVYPAlN

EjtPtLLERjest
SThártVha

JSe a SOe vSeeh MkarnMcB ee bMm flraafi
r WeMr Co Sl iPrl L Jew Tort
k 46 71 ITVPU a W7HIUCUÍIII I

vU ŠUII IVU afea I lannauvuiii ě
Odporučen vvnOcaiíetmt lékaři J I

1% Jk velleo maloltkárnllqi jfk I
duchomťmi atd érOtt

S

—SKVĚLÝ- -

MAoLlCKQVÝ PLES

uspobádA

v sobotu 27 dubna
v síni paaa Jaaa Hrocha '

2 Obsluha ta vybo-- 4
rem zaručena

2 Vvteřnikaoelabndfiičlokovatl
3

""
Viechny s detou zve

4 Kaidá dáma nechf se opatří
4 mastičkou

4 VYHOŘ
tv vvvJV VVTVVV VVVVWTTVV?

Ctenjrm krajanům!
lMvoluJeaieslet krajantni tímto avéstl

te sahdill me

strojnkkoo a zámečnickou dílno

V ěíale 417 JUní 10 allee
Oenotnt rrfídlme velkeré takázkv v fhor

Dát suadallct lako: Hnrávk blevkll lakrh
kllv drubé satrt)nr norfch dle objedoér-kj-r

lakot I emailováni aanifeh va váech bar
vácb — Bprátkv prualulfrk Clevelaadských
p4oirh UakoatrolD rutnlcb I vijdalca váscii
siMistsv — Puaipv do eteteraa I studni otana- -

rsraji as ocaotns aa mirns eeov— Hrnaseoi a
stroji ka sekáni tráryklK vaaea

draná Jakot I taai k f aa sa levona ranu obstar
raji — uuraove vsu-- e aa uimarkaa takoá I

správký tdmsěak vierb drob vvaonejl
levat a rvcbla— Plsrbuváanl4laiAsralnn)
pro obchod v a nkna — Pr de) Bvualolfcb
Welsbaebovfeb Dl raofr b lasso lakot I

vaaeb sméáatl dm Iib uunav — ZvukHai s
soraost váaula se praclai a veakava
O vlcaotoa pHsrt actárt áádajt

VÁC EURA A ANT KNCLL
aavtrrr traa a Werta

- 417 SO ito St

u?r nzc coll
I aav'asJatMaoa

ar bnai Caatabmí

tÍMHiai wrm

kr mmi ataaj bfs—sa—'diaana ii insaad asaa
mmt a- -- MHtá awd fa

S ť% as b Mha kl M Í
1 tfi ( aaa 1 t 1
1 t Ji il -- a'- r

1 a
sf' a~aI"

71 J-- í --ir
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