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nimi Nu!e povinností naší jest
rozšiřovali sbory naše co nejvíce
a nabádati ženy české by se k
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Odňvní obchody JH

"Jsou oděvní obchody a oděvní obch-
ody" pravil včera jeden z dávných našich

odkupoíků "avšak "Nebraska" dá nám za-

jisté nejvíce za naše peníze Často nahlédl

jsem do obchodů jež oznamují $20 oblek za

8 98 a povo!uje se 25 procent srážky z pra-

videlné ceny ale při podobném obchodu

jest něco co nezdá se býti právě správným
muži jenž očekává obdrželi poctivou výmě-
nu za své peníze Táži se sám sebe "Jak?
a Proč?'' a nenalézám uspokojivé odpovědi
Vrátím se tedy do "Nebraska" koupím své

Šaty a půjdu domů spokojen Můžete tak

učiniti ve všech obchodech?''

nost posilnila nás v dalším boji za

pravou existenci a též aby rovnost
svornost a sesterská láska vždy
působila mezi námi tak abychom
ruku v ruce kráčely za naším cí-

lem

Není třeba dokazovat! Že i ve

selá mysl jest výdatnou pomocí k

dosažení pravé existence neboť

mysl veselá činí věk kvetoucí

Buďmež mužům našim veselými
společnicemi a tím usnadníme jim
i sobě zápas o existenci zabezpe-
číme si jich lásku a oddanost a

dítkám našim připravíme Šťastný
a veselý domov

Přejíc pak mnoho zdaru dnešní
slavnosti provolávám všem srdeč-

né "Na zdar"!"
Podobně i čísla následovní só-

lový zpěv sl A Fransée již do-

provázela sl T Fransée báseň
"Našim ženám" přednesená paní
A Dudovou a zpěv slečen F Vo-

dičkových všeobecně se líbila
zejméoa něžný zpěv sl Fransée

Bouřlivé "Na zdar!" zaburáce-l- o

líni načež hojným potleskem
projevilo obecenstvo uznání výbor-
né této řečnici

I následující číslo programu
totiž zpěv sleč šílené průvodem
piana líbilo se obecenstvu Na to

vystoupila předsedka Velkovýboru

pí A R Kalinová jež přednesla
následovní řeč slavnostní:
"Ctěné obecenstvo a sestryl
Byla jsem požádána abych při

dnešní slavnosti kterouž veškeré

sbory Jednoty českých Dam pořá-

dají na oslavu dostoupení deset
tisíc členkyS milé naší jednoty
promluvila o "vlivu spolku na

ženu a rodinu" a považujíc za

svatou povinnost svou uČiniti tak
doufám že nejlépe vyhovím úkolu
svému a zároveň že se yám milé

družky zavděčím když zmíním se

stručně o tom proč máme podpo-
rovali naše ženské sbory jak tyto
prospěšný jsou ženám našim a jak
důležitým jsou činitelem nejenom
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Mužské podzimní svrchníky
$750 $9 50 $1100 a $1350
Drahokamy krejčoviny

Dobrý střih— dobrá jakost— dobře padnou — dobře vyhlíží —

zhotovené pro —a prodávané "Nebřaskou''

(3 í

MUŽSKÉ A

CHLAPECKÉi Podzimní a zimní obleky
OBJEDNÁVKY POŠTOU SE VYŘIZUJÍ

VÍTE O TOM ie Harden Bros malí neWHM a nejlen&l zásoby v Americe a
že žitdný jiný obchod nedá vám tak výhodní koupi f

Zvláštní nabídka 2 1

Mužské kaSmfrové obleky jez
atály SUOO naSe zvláStní etna $ó

Zvláštní nabídka í 2

Mužské pravé Auburn Meltou

obleky fiedé neb hnčdé rfiznýcb
stfibu a mod jež Jinde byte ne-

koupili za méně než $12 50 naSe
zvláštní cena $750

Zvláštní nabídka 13 -

Mužské lemné worsted oblekv
sedmi různých stříhfi jež atály
tiy jinne cio w naše zvláštní
cena 910 00

Učiňte se jako doma u Hayden Bros při návStřvS Omany PIS e si pro cenní-k- y

íatgtv i ženských i dívčích obleku obuvi a potři h nábytku pian atd Dosta
nete je zdarma

HAYBEN1E0S
Velkoobchod se šatstvem

16tá a Dodge ul Naproti pošté

nám připojí v Nechť se Žádná

žena neleká jestliže někteří mu-

žové horlí proti spolkům ženským
neboť pravdivé jest to staré české

přísloví: "Kdo haní rád mál" —

Mnozí zajisté z těch kteří před
lety nejvíce proti ženským spol-

kům horlili uznávají nyní jejich
důležitost a jsou hrdi jsou li Ženy

jejich v nich zastoupeny Svět po

kračuje a my nechceme-l- i býti

zpátečníky musíme se stále přiči
fiovati a zdokonalovati: jsme to

povinny vůči sobě samým vůči

své rodině a vůči svému národu
Volám tudíž: Podporujme naše

ženské spolky a zvláště naši mi

lou Jednotu Českých Dam!''

Výborná řeč pí- - Kalinové jejíž
zvučný sympatický hlas mocně

dojímal tiše a pozorně naslouchá

jící obecenstvo vyvolala bouřlivou

pochvalu jež byla opětována
když pp Frant Svoboda ml í

Carl Lamp skončili zdařile před
nesené solo na piano a housle

"Holy City" od Wm Henleyho
Hned na to objevila se na jevišti
pí Josefina Wolešenská předšed
ka sboru Vlastislava a promluvila
k obecenstvu takto:

"Ctěné shromáždění! Předstu

pujíc dnes před vás Činím tak s

chloubou jakou pocítit může jen

pravá dcera vlasti naší které svě

řen úkol obeznámiti přítomné s

účelem dnešní slavnosti Není

tomu mnoho let kdy sešel se ne-

patrný hlouček vlastenek aby za-

ložil prvý sbor Jednoty českých
Dam a zajisté že nikdy ni v du

chu se nenadál jakého rozšíření v

pozdějších letech docílí Účelem

prvého sboru tohoto bylo na

prvém místě vštěpování mateřští
nv naší v srdce těch kteří k ní

dosud přístupu neměli podporo-
vání v nouzi postavených a nemo-

cí stížených rodin a mnoho jiných
dobročinných účelů

Nepatrný hlouček tento neměl

původně na růžích ustláno a bylo
mu zápastiti s mnohými obtížemi
avšak zakladatelky tehdejší nebvly
liknavé a s odvahou pravých Ce

šek odvážily se v boj se všemi

překážkami které se jim v cestě

naskytly
Odvaha prvých pionérek těchto

zalíbila se záhy širšímu obecenstvu
a v brzku začalo tu i tam v rozlič

nich osadách částečně Češstvem

osazených hnutí Čelící ku zaklá
dání sborů totožných Byla to
ovšem práce na mnohých místech
obtížná díky však odvaze vlaste
nek cašich setkala se se všeobec

ným úspěchem a dnes maze se

jednota Českých Dam honosit! se

sto jedenácti čísly kteráž ve stře
du svém zahrnují přes deset tisíc

členkyS vzrůst to za dobu téměř

nepatrnou přímo úžasný Dostou

pivši však Jednota Českých Dam

okrouhlého tohoto počtu členkyfi
nemíní nikterak sločiti ruce v klín

nečinnosti nýbrž naopak číslo

toto jest jaksi vzpruhou všem

sborům k Jednotě Českých Dam

patřících k činnosti dvojnásobné
a proto naději se a se mneu zajisté
všichni přítomní že milá Jednota
naše i nadále bude vzrůstat! a pů
sobiti blahodárně v životě soukro
mém í veřejném jako se dělo až

dosud
K docíiení toho zapotřebí jest

jedině hesla: "Svornost'' Heslo
toto přivede v řady pokračující
Jednoty naší zajisté mnohé které
dosud z příčin jakýchkoliv sborů

Jednoty naší se vzdalovaly

Nejupřímnějším přáním mým

jest aby zkvétajícl jednota oaše

vzrůstala a působila právě tak v

budoucnosti jako v minulostí a

zajisté dotkáme se v nedaleké do

bě oslavy nové Ohlásíme celému
světu že Jednota Českých Dam

zahrnuje v sobě přes dvacet tisíc

členkyS! Aby se tak v brzku stalo

jest přáním nejen mým ale zajisté
i všech přítomných"

ještě neutuch! potlesk když

vystoupila na jeviště pí M Bure-

šová se sleč dcerou M Burešo-

vou ml Ticho zavládlo v síni

když sl Burešova zasedla k pianu
aby doprovázela pí Burešovou
Síní zahlaholila věčně krásná pí
seS "Z českých bor" jejíž bezvad-

ným přednesem výborná pěvkyně
obecenstvo přímo uchvátila Ne
méně zasloužené pochvaly dostalo
se pí A- - Chleborádové předsedce
sboru "Hvězda Nové Doby"' jež
oslovila přítomné následovně:

Velectěné shromáždění! jmé
nem sboru Hvězda Nové Doby č

86 J Č D vítám vás! Vítám vás

upřímoě v radostný den tento kdy
milá naše Jednota dostoupila počtu
deset tisíc údkyfi tak Se brdě hle-

díme vstříc ku dalšímu pokroku
Náš sbor Hvězda Nové Doby

Čís 86 JtC D založen byl 4

března 1897 kdy na dvacet horli-

vých údkyS zatoužilo státi se člen-kyně-

Jednoty českých Dam

kojíce se nadějí ie i sbor nát
bude vzrůstati a pokračovati Uk

jako sbory před ním založené
A ačkoliv pomalu přece jen

zdárně ku předu kráčíme neboť
sbor náš čítá nyní přes padesát
horlivých ádkyfi jež se snaží státi
se užitečným! Jednotě této

tlým aejvfelejším přáním jest

Důstojná slavnost Jednoty

Českých Dam

Zdařilýprogram odpoledni —Přátel-
ská tibava u veler

V neděli pořádána byla v místě
našem důstojná slavnost Seská
Oslavovalť velkovýbor Jednoty Če-

ských Dam státu Nebraska za

spolupůsobení dámských sborů

Vlastislava č 29 a Hvězda Nové

Doby S 86 dostoupení 10000
ílenkyB zdárně zkvétajícl jednoty
fvé jako obyčejně tak i tento-

kráte postaraly se dámy naše aby
slavnost jejich byla důstojná a to
e jim také plně zdařilo Slavnost

odpolední zahájena byla kolem 4

hodiny Prostranná 8ÍB p K W

Bartoše byla slušně naplněna obe-

censtvem ač očekávali jsme že

bude účasť daleko ještě větší

Poíasí bylo rozkošné Jeviště bylo
zelení vkusně vyzdobeno

Program zahájen byl overturou

kterou precisně zahrála na pianě
sleč T Fransée Škoda jen že

piano nebylo vhodně umístěno

Sotva že dospěl nadšený potlesk
vděčného obecenstva vystoupila

paní E Bandhauerová tajem
nice velkovýboru JČ D státu

Nebraska kteráž procítěnými slo-

vy promluvila o "Založení a účeli

J C D' následovně:

"Ctěné shromáždění! Byvši po-

ctěna důvěrou milých sester bych
o založení a účeli Jednoty Českých
Dam několik slov promluvila za

hajuji program dnešní slavnosti k

níž vás jménem Velkovýboru
srdečně vítám

Jest tomu již více než třicet let

co několik našich vlastenek v mě

stě Clevelandu ve státu Ohio na

podnět některých členů řádu ČS
P S ooialo myšlénku založiti

prvý spolek Jednoty Českých Dam

Nenadály se ovšem jakých obtíží

bude jim překonat jak mnoho

trpělivosti a obětavosti bude jim
v- -

třeba k oastraneni zasiaraiycn
předsudků a bezpráví Více než

sedm let uplynulo nežli podařilo
se jim založiti spolek druhý

Byla jsem jednou ze zakládáte

lek sboru Ladislava č 2 a dobře

se pamatují že začátek ten ná

sledkem různých těch překážek
nesliboval valného úspěchu Neboť

ženských práv byl nnta 1 s nimi

odsouzen "Ženské potřebují špo
lek! Ať se drží vařečky! Jest to

drzosti od zen ze chtejl psat pro

toaoiy xaezto maji dvi v Kucnyni
zadělávat na vdolky!"
Tak po léta bylo prvním zakla

datelkám zápasit a přemáhati
obtíže až konečně vytrvalost je- -

jích odměněna byla zdarem A

dnes po tolikaletém působení
shromáždily jsme se i myabychom
doplnění 10000 členkyfl Jednoty
Českých Dam oslavily
Dnešní slavnost má pro nás vý

znam důležitý Především raduje
me se z utěšeného rozkvětu radu

jeme se že jako zdárné dcery
Čechie i zde v této nové vlasti
naší jsouce pamětlivy původu
svého lneme k sobě abychom

pak společně šlechetnými skutky
nejen sobě nýbrž 1 společnosti
lidské vůbec ku cti a zvelebení

jména českého zvláště užitečnými
se staly
Jak užitečné a potřebné jsou

nám spolky naší milé Jednoty Ce

ských Dam o tom poví vám sestra
naše Velkopředsedka A pak —

vždyť skutky naše mluví lépe než

slovv možno vyiádhti Kterak

Jednota jež obrala si za účel ko

náni skutků lidskostí mohla by

býti neužitečnou" neb zbytečnou?!
Jako pilné včelky sbíráme a

ukládáme každý malý příspěvek
tak že vládneme již jměním do

tisíců z kteréhož značná část na

vydržování českých Škol na ná

rodní a dobročinné účele nejen zde

tle i naší staré vlasti upotřebě
na jest Přihlížíme k tomu by
mládež naše řečí České se neodci- -

zovala Hledíme vždy sestrám

svým v nemoci nouzi a neštěstí

vypomáhat! Ano vykonaly jsme
jiŽ mnoho dobra setřely jsme
mnohou slzu s tváře zasmušilé a

vyloudily mnohý úsměch ha rtech

matek t dítek Proto dnes ta ra
dost a vděčnost v srdcí našem!

Deset tisíc členkyfi oslavuje
dnes a velebí zakladatelky naší

Jednoty z nichž mnohé ještě žijí
Vdičncu vzpomínku pak věnujmež

tB s nimiž navždy jsme se roze- -

ty
Kdo by se byl ještě před 25
odváiil pfedpovědít že Jed- -

r U Českých Dam vzroste na
: ' ový počet byl by nCržil po
li "Jm AS s počátku dlouho po-- f
~

~rzzl s duaeoá přec foctrbala
'i iTziJudků a bezpráví a roz

1 ts t vtcaod 1 západ na

říp
v "lz esvlty vedena k světla
' j Izltí Jf neooudf lidná
1 ťtzlzzL ? TiZl dlouho
ř :: 1 i :rl tlzl Jednoty
"

j r 1 1 Ll—ljta Bítod- -

první třídy vlastni

Fr Semerád
na rohu 16 a Williamul

Řízný Metzftv ležák stále na čepu
Pravé plzeňské s pravovoreřm-ti- pi-

vovaru s Plzné jak by smet

Výtečná doutníky kořalky a likéry %

vSeobecni známi Korbelová vlna

Teplý sákuiuk obdrží každý vidy
Ta neJlepM a neJsollilnfJSf obsluha

kmjuDftui zajistím
Přijďto a prcsvčdřtc ie

Tel 2IU Frank Semerád

Velký výprodej
Koupili jsme veliké zásoby mý-

dla a prodáváme je za ceny velmi

levné U nás dostanete nyní tu-

cet kousků' za 16c a 9 kousků

Cudahy's Diamond C za 25 ctů

Než nejen mýdlo ale i drůbež

prodáváme za ceny velmi levné

kachny za 7c lb kuřata za 8c
a slepice za 7 l%c lb Výborného
masa telecího dostat! lze u nás za

8c libru Jako tyto tak i ceny
ostatního zboží značně jsou sníže-

ny Přijďte a přesvědčte se v

řeznickém a uzenářském obchodu
BRATŘÍ KUNCLŮ

9 na jižní 13 ulici

— Ve 6chůzi městské rady
předminulé úterý večer odbývané
rozpředla se Čilá debata o tom
má-l- i městská rada právo přenésti
peníze z íondu všeobecného do

fondu zříceného za účelem žláb
kování vroubení chodníků a dláž-

dění K debatě té došlo následkem

podání ordinance kterouž mělo

býti povoleno 26 800 z íondu vše

obecného na zaplacení kuponů
zvláštních dluhopisů Radní Has-ca- ll

tvrdil že použití peněz z íon-

du všeobecného k zaplacení kupo
nů těch bylo by přímým porušením
soudního zákazu vydaného soud

cem Estellem a ježto nemá chuti

jiti do káznice že jest nucen hla

sovati proti ordinanci Téhož ná-

hledu byl i radní Trostler ale

ostatních sedm radních hlasovalo

pro ordinanci a tato přijata Dále

podána ordinance aby pří všeo-

becných volbách jež odbývány
budou prvé pondělí příštího listo-

padu volen byl i policejní soudce
ordinance ta odkázána byla práv-

nímu výboru Dle ordinance té

mají býti jména osob jmenova-

ných pro úřad policejního soudce
dána na pravidelný lístek a poli-

cejní soudce má býti volen voliči

městskými každé dva roky Ko-

nečně přijata resoluce aby měst-

ský antoušek pro letošek ihned
ustál od chytáni a zavírání psů

— Pan Antonín Křeček má ele-

gantně zařízený hostinec na robu

13 a Howerd ul a obslouží kra-

jany ochotně řízným mokem z

Omaba 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 ft

— M F Taylor z čís 2210
Seward ulstal se předminulé v noci

obětí osudného omylu Týž byl po
několik dní churav a měl na polici
V pokoji svém více lahviček sléky
O desáté hodině vstal aby vzal
dávku léku avšak nešťastnou ná-

hodou přišla mu do rukou lahvič-

ka s karbolovou kyselinou kteréž
se napil Ihned povoláni lékaři
kteříž jej dali dopravili do Central
nemocnice Daří se mu poněkud
lépe avšak stav jeho vzbuzuje
dosud vážné obavy
— Obstarožný Němec Fritz

Koschub bydlící na 2 a Pine ul
zatčen byl a uvězněn na žádost
několika sousedů kteříž obvinili

jej ze střílení v hranicích měst-

ských Koschub přiznal se k vině
avšak tvrdil' že střílel občas v

zadní části dvorku jedině proto
aby zaplašil pobudy kteříž neu
stále obtěžovali jej žebrotou
— J H Norris sotva že před

minulé úterý večer vyšel z Pioneer
House č 314 již 12 ul osloven

byl dvěma černoškami jež žádaly
jej o 5 ctů na halušky Dobrák
Norris chtěje Žádosti jejich vyho
větí vytáhl z kapsy tobolku se $j
avšak v témž okamžiku jedna z

Ženštin vyrvala mu ji z ruky na

čež se i družkou svou daly na
útěk jsouce pronásledovány Nor- -

risem Na Štěstí tohoto zastaveny
byly policejním náčelníkem Dona-bue-

a kapitánem Ilerem kteříž

je zatkli á uvěznili
s

— PříČio j pro kterouž společ
nost pouličních drah nepřikročila
posud k zamýšlenému prodloužení
jistých tratí a ke zbudovánítratí
předměstských vysvětluje se tím

že vyjednává se o sloučení podni-
ku toho s pouličními drahami vý-

chodními
— Štěnice jest malý tvor ale

nasouží vás Že ani spát není mož-

no NejlepŠím a praktickým pro-

středkem na vyhubení štěnic a

všeho hmyzu jest "layzobljc"
který vyrábí a velkou labev za 15

centů prodává lékárník S A Be-

ránek 16 a WUliam uL tf
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Pohled na odbor obchodní a bankovní

Schválena řldltely vyšších

škol předními obchodníky

a soudními zpravodaji

ve společenském ale i v rodinném
životě

Mnohá Žena nepatří-l- i k někte-

rému spolku nemá té nejmenM

příležitosti aby přišla ve styk s

různými lidmi a tak stává se že

jest obmezenou ve znalosti spole-
čenského života jakož i lidských
běd a slabostí a pak jí bývá těžko
utvořiti si správný úsudek o roz

ličných událostech života

Spolky jsou školou žen Ano

jsou školou ve kteréž žena nabý-

vá samostatnosti sebedůvěry

schopnost vyjádřit!
myšlénky své jasně a i správnost
ve tvoření si úsudku Přichází v

užší styk se ženami jinými což

napomáhá jí u poznávání povah
lidských A co hlavního: u našich

dobročinných spolků setkáváme se

příliš často s krutou bídou a ne-

štěstím a tím naučíme se více oce

fiovati naše zdraví naše rodiny
a ve vykonávání dobročinných
skutků zušlechťujeme své city i

svou povahu

Myslím že mně přisvědčíte
když pravím že každá z nás poci-

ťuje vliv našich sborů ano mnohá
doznat! musí že přistupujíc ku

sboru byla nesmělou a bojácnou
že nemohla nalézti slov aby

mohla své myšlénky tak

jak by si byla přála a Že netroufala
utvořiti si úsudek o tom neb onom

A hle! PúsobivŠi několik let při
sboru dovede nejen přesvědčení
své jasně a správně vyjádřiti ale

dovede je i skvěle bájit a důstojně
zastupovat
Tážete se snad: "A k čemu to?

Nač potřebuje žena takých vlast
ností když jest jí jenom o domác-

nost pečovati a dítky vychová-
vali?!"

Ano právě těch vlastností jest
jí třeba neboť má-l- i matka své

dítky v rázné a neohrožené muže

a ženy a v charaktery pevné vy
chovati tu musí zajisté vlastnosti

tyto sama rníti musí sama znáti
slabosti lidské aby dovedla mi-

láčky své připravili na tu trpkou
životní pouť : aby dobře a rozum

ně mohla jim poradili a tak úctu
i lásku jejich si zachovati Ano i

svému manželi jest pak neoceni-

telnou družkou na niž áe může v

dobách trudných spoléhati a sta
ne-- li se jak to často bývá že choť

předčasnou smrtí klesne v hrob
tu pák tím více jest jí třeba neo
hroženosti sebeopanování a sa

mostatoosti

Mnohá žena namítá že na spot
ky nemá časn a že by schůzemi

zanedbávala svon domácnost Ná

mitky podobné jsou v nši pokro
čilé době nedostatečné Vždyť naše

babičky a prababičky musely sko
rém všechny domácí své práce a

potřeby samy obstarati musely
přísti len a plátno utkávati rouše

ly plésti a mimo jÍDé práce podob
oé i všeliké potřeby životní od

prvých počátků připravovat! A

přece jim ještě zbylo dosti Času

jiti každého dne do kostela na

náboženské poutě se vydávati na

přástkách se podíleti a všeliké sta
rodávné svátky a oslavy světití a

nikdo neřekl že zanedbávají
svých povinností A jak tomu jest
nyní? Nyní nemá žena skorém
žádné práce s úpravou potřeb do
mácích neboť téměř vše přichází
do trhu již úplně zhotovené a při-

pravené a poměrně t?k laciné že

to skoro nestojí za to aby se to
doma dělalo Rovněž i všechny ty
starodávné svátky a slavnosti
zvláště zde v Americe jsme odho-

dily Proč by tedy nemohly ženy
věnovali více času sobě a zdoko-

nalení svému ve společenském
-

Než nejen školou ale i útěchou
osvěžením jest ženám spolek

Jak zhusta se stává že mnohá
žena neb matka jsouc znavena a

pokleslá na duchu různými tram-

potami domácími' ztrácí chuť a

trpělivost k práci další A právě
tenkráte může-lijít- i do schůze

jest jí to skutečným dobrodiním
neboť zapomene na chvíli na vše-

cky ty starosti pookřeje v kruhu

známých svých družek a vrací se

pak s novou silou s důvěrou ku
své rodině ": -

Ačkoliv jsme brdy na to co si
doposud vykonaly nsle sbory
f?ce jsme jea je£tě daleko od cSe

rtJlio a musíme klečlú tycLía

Komický dialog "Tři doby země
české 'přednesený nadějnými div
kami M Dudovou a Růž Svobo-
dovou uvítán byl s největším
uspokojením neboť správná i

jadrná výslovnost 1 výborný před
nes obou dívek byl uchvacující —

Odpolední program vyčerpán byl
deklamací přednesenou osvědče
nou pí M Michalovou načež se
hosté plně uspokojeni počali zvol
na rozcházeti Večer odbýván v
síni taneční věneček Při výborné
hudbě p St B Letovského baví
la se Četná společnost pozůstává-jííc- í

většinou z mladého dorostu

pozdě do noci Zdařilou lavností
touto dokázaly opětně české dámy
že dovedou připraviti přátelům
svým a příznivcům skvělý duševní

požitek jichž bohužel tak málo
ba příliš málo dostává se kraja
nům našim v Omaze

— Smírčí soudce Alstadt popu
dil proti sobě příručího státního

hajného George Simpkinse jenž
hodlá nasaditi nyní všecky páky
aby jej s křesla soudcovského
svrhl Před několika dny zatčen

byl podomní obchodník HBrown
jenž v drže Á svém měl více ryb
než dovoleno je státním zákonem
honebním Brown byv předveden
před soudce AUtadta hájil se tím
že ryby ty od jisté osoby koupil a

udal její jméno a adresu Alstadt

požádal státního žalobce aby
muže oc něhož Brown ryby kou

pil přivedl Když pak tento ne-

chtěl tak učiniti tvrdě Že žaloba

proti Brownovi nemá pranic spo-
lečného 3 nezákonným cb táním

ryb nýbrž s jich počtem propustil
soudce Altstadt Browna na svo-

bodu čímž Simpkinse velice roz--

hněval

— Zábavu kteráž snad dávno

již jest zapomenutou pořádali
bude dne 12 října v Národní síni

spolek Rytířů sv Jiří a pořadate-
lé doufají že nebude krajana
kterýž by téže se nezúčastnil O

obsluhu co nejlepší nápoje
a zákusky nejchutnějŠÍ

výbotem náležitě bude postaráno
Vstupné osoba Vs ctů tf

—- Anarchista Frank Stiger
jenž zatčen byl před několika doy
v jednom hostinci na Cuming ul

pro buřičskou řeč ve kteréž mluvě
o Czolgoszovise vyjádřil Že "Mc-Kinle- y

měl být již dávno usmrcen"
propuštěn byl ve středu policejním
soudcem na svobpdu ježto se

svědkové přelvolaní k soudu ne-

dostavili Stigerovi jemuž tehdy
hrozil soudce Lynch vráceny byly
policií též jeho věci mezi nimiž
nalézalo se též několik časopisů a

brožurek vydaných "kommunisti- -

ckou stranou'
— Paní Dora Dooleyová by

dlící na 22 ul a Ames ave nalila
ve středu odpoledne do lampy ga-soli- n

na místo petroleje Když
pak večer lampu rozžehla udál se

výbuch „ Jistý zříznec pouliční
dráhy pospíšil do domu a lampu
oknem vyhodil :

— Podporující Sokol Tyrš č
I činí pilné přípravy k výročnímu
pesu jejž uspořádá 26 října v

síni p J W Hrocha na oslavu
dvanáctiletého svého trváaí Po-

řádající výbor připravuje pěkný a

bohatý program jenž uveřejněn
bude později Hudbu íobstará
výborná česká kapela sk2

Zastaví kašel a odstraní nastuzeni
Laiative Bromo-Qoinl- Tatilvu ryiéči na-- :

ittieoi za den Nevj lé(i-- il neplatíte Ona
Ir Uenr ent

~— Krajané pozor! Známý a

oblíbený' hostinec na t5té ulici
vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dlouhole-

tý sklepník v místě samém Hosté

zajisté že přesvědčí se že obslu-
ha u něho jest ta nejlepší neboť

každý s usměvavou tváří odchází
odtud spokojen Řízné pivko stá-

le na čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeňské a chutný zákusek
stále na ruce Přátelé á známí

zajisté že zastaví se u něho "na
jednu" kdykoliv na cestě do mě-

sta kolem místnosti jeho se ubíra-

li budou í' tí
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Zřízena před devíti lety Škola JiS ntnl rotné"

Zamřstndvá neji(htipn?j!l ulitele

Zvláštní nabídka 14
Mužské Jemné obleky Horka

num worsled íknch barev a stři-
hu jež prortií val f se za 65 ve
velkém a za 122 50 v malém naíe
zvláítní cena $1500
Zvláštní nabídka i 5
As 3000 chlapeckých vlnfných

obleků s krátkými kalhotami pro
sťiff od 6 do 16 roka stály 1300
naSe zvláštní cena $ 1 50

Zvláštní nabídka ř 6
As 2500 chlapeckých obleku

keraey 5 rřzných vzor
kft látek pro staH od 6 do 15 let za
nřž byste mueli platit jinde $6 60
u nas po $t9!i
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Harney ul Omaba Neb

Kneb7edení— íattCudoS ytťn " po--

AngiičiDa—rn

A M LL B pres

7 0mmf "''"l

t r' 'i i

DnbDYá střifl Ba

a francouzský trcodlťin v zada
skleněnými dveřmi Mála I'i5 v áři-u- vm

výprodeji 114'

Dddot! loilctnl rolet
18x40 t krásným zrcadlem mosásoý
mi okrasami atái $170 aářt #á cena
11150

dubové neb mabofranové barvv dohře
zhotovené Mály $5 záři ová cena 3 M

kt opí v kaidám odvřtví

výprodej!
ciframi Jedna cena pro vicebar a to

Nejlepší a nejdokonalejší ústav na západř
$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
$2500 uloieno v novém zařízeni odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí iákfi

Místa opatřena 90 proč všech loňských iakS

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na

stravu vydélatl si mohli
Podzimní béb po£ne 2 září

tW Pište si pro krásný katalog MaaflBk

-
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Dewcy & Stone

FURNITURE CO

1115-111- 7
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Za $15000 krásného nábytku

musí být vyprodáno

Již poleta jest nMm zvykem pořádat!
Záři ový výprodej letos víak překoná-
me víe dosavadní Jedině
viecb ohledu na eanu vvrobnf mfižemt!
nabídnout! koupí tak výb lné Jak tulo
uvedeno- - '

Dafioff kredenc (sidc-lmar- i) '
t francouzským zrcadlem krátkým
1 vrškem se zásuvkami krásné (praco-
vaný stál 35 v září ovém prodeji 23

DuíOTf pMteluf stlil

49 palcový se silnými nohami dá se
' prodloužit na 8 stop stál $30 v tího-

vém výprodeji 18

Ea!ioic:DTt LáíiTteit

a kasa v bedvibí seb brokátu ttál
11(10 v záři ovém výprodeji W

Sta podobných výhodných

Neopomeftte tento
Vetkaré íbotl označeno are jmými
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