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— Páteční republikánské před-

volby v nichž voleni byli delegáté
do konvencí kongressionilní
okresní a soudní byly nanejvýš

čilé Po urputném boji podařilo
se Mercr row a strmě jeho porazi-

li Iv J Cornishc hlavního so'ipe-f-
e

Mcrcvrova o úínl konresnika
Mercer zvítřil v sedmi wardách v

Omaze v 11 venkovních
a ve Washington okresu

kdežto Cornish zvítězil pouze ve

dvou wardách v Omaze v druhé a

třetí v South Omaze ve 3 ven

kovních prccinktech a v Sarpy
okresu Počet delegátů Merccro

vých obnášel pjComishovýtli 49

— V sobotu v 11:25 hod zaháje-

na by la ve Washington halle koa

RTessionální konvence a David II

Mercer navržen byl na prvé hla

sování za čekance pro úřad a

z druhého kongressioná!

PrúvjJ českých sprjikft jení se seřadí odpolcdon o a hod na

13 a Wiiliam půjde s hudbou do Sokolovny kdež

proveden bude slavnostní program a sice:
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▼ypUvuli Břkten-li- umučil J'jí
řtiAto a kilyhy váiu tento povřilíl o

fimiř ktcrilí vdy obchodovala ř

injiřli! ia bysta JI ryhlednH

Jřttliře (i clii-ct- nftco koupili a ntdo

vedete roicíiintl Jeiien ubcuod oa

jct totťinřř tirtíi— XBptitto

c nřkolio— a po( II vdin o obchoile

My Tedtn by] puclivř builcte

moři jiti tura i (Iftvf-ro- Olazto to

ívyi li foiiscilQ iianás Otalte ae Jicli

ziIhII kdy alySuli kopali proti ' Sulirn-aUa'- "

1'íijirtea navStivtc náa ua

tulio co Jste o ciíi od oiii-ii-

!! a v braku budirle vyprKvúti

juk ilnbře bylo a Tiími jednáno
li plijlti prřlctcni pro naše

katalogy vydull Jsmo dva jeden pro ta

mu?o a Jeden pro ny Piáte si pro

jeden 1 nich aneb pro oba
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AIDENS
výprodeje

M

děj kusu tohoto spadá do nejvýzuamnější doby národa českého

Odpoledne vstup volný však dítky bez průvodu dorost-

lých nebudou vpuštěny

Večer vstupné 25c pro osobu

S úctou zve POŘÁDAJÍCÍ VÝBOR
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Telefon 1918
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i Lena ulili znacne smzena ř

Vpondílíjsmo dali skvostní' zfaobj proslíediiffh a tóžkých
oblckft a Bvribn!k& do výprodeje o kterémž Jme pracovali po
několik mfafcft Olualmjo smclanu všech dobrech vň:l apraco-vanj!c- b

ntjlepMmi bolovitcli—mnohé jou zhoiovony dle vhist
nfch naíich idef Jest zde velké množství notách vécí co do
lútek nových barev a nových tkanin a mnohé nové itřihy oděvS
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Za $750 máte píes 35 různých vzorků z nichž si lze vybrati chevi-ot- ů

kašmírů a worstedfl prostých kostkovaných neb pruhova
ných se xárukou že jsou z celovlnfeaých látek krásně
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FAUST tSrí PIVO V TRHU
čepuje Žoviální náš hostinský

Tolut OmirAčelc v TVrtródiií Kíiii
') cliutnC záktist-l- í není a 3ohw oiktly nonze Knmč výtef nj!m st louiskm m!-ruze- m

obsiouí vis u ž Tílrnymi viny s likíry a jemnými doutníky
NuvUívte jej a pixlmtié ji'mra neptjJte

Za Í1000 m&žeme vám ukázali přes 40000 různých vzorků všech

barev krásných cheviotň kašmírů a worstedú opatřených těžkou

strgeovou podšivkou šité hedbávím zkoušené a veškerý materiál
v každém obleku dokonaje BraŽen jsou všechny celovlnřné a roz-

hodně trvalých barev obleky laciné módní a trván- - ÉMft tf
livé— výprodejní cena pouze 0lUlUU

-- ~ —

— Hudebniny moftio zdarma ohdrřeli
v Kkarné S p Beránka na 10 a Wiiliam

ulici" 45

— Podporující Sokol Tyrš í L

uspořádá výroční soukromou zá-

bavu svou v sobotu dne 25 října
v síni p J W Ilrccha

— PŘIJME SE zručný

který se dobře vyzná v řezničině

Iilusí mluvili ícsky i anglicky

Dobrý plat stálé místo Hlaste

se u J Nejepinského rch 16 a

Wiiliam ul Omaha Neb 6 —

— Erancl a Vávra oblíbení

majitelé "Hospody u Šňupcii"

přichystali opětní četným přízniv-

cům svým nové překvapeni Mají

nyní pro hosty své připraveny

teplé chutné zákusky a to po celý

den Zastavte se u nich a pře-

svědčte se!

— Oblíbený dámský sbor Bole-

slava J č D činí rozsáhlé pří-

pravy k velkolepému selskému

plesu kterýž uspořádá na amtri

eké posvícení dne 27 listopadu
v síni p Johna Ondráčka Dám-

ský sbor tento každoročně pořádá
o americkém posvícení ples a ple-

sy tyto bývají velmi četně navští-

veny Nepochybujeme že i le-

tošní selský ples tíšiti se budená-vítív- í

přehojné ježto maono jest

krajanů kteříž na plesu tom za

každou cenu budou se podíleti

— Minulý týden přijel do Oma

"y válený krajan p A F Janák z

Brainard prováseje chorou man

želku svou dOj nemocnice sv Jose-

fa — Jak s námi sdělil byl

by se rád zdržel v Omaze déle

avšak nemohl ježto dělání seua a

jiné práce rolnické vyžadovaly

přítomnost jeho doma Odjížděl
s nadějí že manželka jeho co nej

dříve vrátí se v kruh rodinný úp'n5
ludravená

— Již příští neděli 'oslaví Uá

Palacký č 1 ZČBJ 25teté jubi-

leum svého trvání Významná to

zajisté slavnost Jak jsme již mi-

nule sdělili pozval řád Palacký"

všechny spolky české z Qmahy i

So Omahy mužské i ženské k

podíleni se na slavnosti a s potč-šíní-

oznamujeme že snad všech-

ny spolky české na slavnosti se

budou podíleti O slavnostním

programu zmínili jsme se obšírně

„minule a dnes obmezínae se pouze
na oznámení pořadu průvodu
Členové řádu Palacký shromáždí
se všichni před 1 hod odpolední
va spolkové místnosti

pijde se s hudbou pro spolky jež
s schází v Sokolovně a po návra-- t

i zpět půjde se po Wiiliam na

16 ul pro spolky south-omažsk- é

Odtud půjde se zpět na 13 ul

pro spolky shromažďující se v

Národní sin? pak po 13 ul pro

spolkyshromalďiijící se v síni p J

W Hrocha načež se půjde po

chodem až na Pierce ul kdež

proveden bude protichod a celý

průvod odebéře se pak po 13 ul

do Sokolovny V Sokolovně umí-

stěna budou sedadla pro čleakyné

dámských sborů na levé straně

síně mužské spolky zaujmou pak

stranu pravou Předšed jvé všech

súčastněných spolků jako čestní

zástupci zaujmou místa na jevišti
kdež i všechny spolkové prapory
budou vztyčeny — Přejeme řádu

Palacký aby tato slavnost jeho

setkala se s úplným zdarem

— V české Praze máme opít o

jedea český obchod více PÍRA
Davidová otevřela v minulých
dnech v Č 141 o Wiiliam ul ob-

chod se střížním a výpravním zbo-

žím pro pány i dámy Krajané
naleznou v obchodu tom hojný

výbér zcela nového a nejmodněj-šíh- o

zboží a co hlavního za ceay

velmi mírné Krajané učiní dobře

když přijdou si prohlédnout! zboží

k pí R A Davidové Přesvědčí

se že u ní lze dostati zboží lepší
a lacinější než v kterémkoliv

jiném obchodu v městě 46111

— Kouříte rádi dobrý doutník?

jestli ano tož zastavte se u Vác

Dušátka 1248 již 13 ul a požá-

dejte o "My besť Při tom mů-

žete si vybrati pěknou dýmku

aneb špičku jichž má Dušátko

hojnou zásobu jakož i tabák kuř-lav- ý
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— Zubní Ičkiř Uailey zitrěs --

návajítí českého assisteata ruí

za veškerou práci jím zhotovenou

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxtoi bločku —8

— Dnes zahájena byla v Boston

Storu řada výprodejů zboží vSelu

druhu Oda dneika každý
Luiie ve výkíadníc!

oknech rozsáhlého obchodu tohr

obecenstvu milé píekvapní Fir

ma J L Branl-i- i a Synové p'
dávném zvyku svém přichystal-s-

pečlivě na slaviojti rytířů Ak

Sr--Be- i o uichž maožství cizinci

do Ornaby se fjíídí Přijďte s ven

kovskými přáteli svýaii do Boston

Storu a proveďte je nejroásáhk-- j

ším a nejlép-- zásobeným oheho

dern v Omaze

— Karel Pospíšil obviněný 1

oraždy druhého stupo: propustí
byl včera policejním sou-Jcc-

Berkon z obžaloby Pii přfdbíž
aén výslechu řjišíěao
nýtni svědky že PospíSil nebvl

přítomen kdy ? uciněa byl útok

Eirl Cildvvclia a M

W Balla Hiře to dopadlo s

Johnem Speilnanítn obviněným
z téhoí zločinu Speilmaa odká

zin pod zárukou $7000 k distrikt

nímu soudu a ježto oernohl záraku

tu sloziti musil putovali do

okreóního vězení

— Vzhůru k Ondráčkovi na

Sel ký pies kterýž uspořádá dám-

ský sbor Boleslava č 60 JČD
na Americké posvícení ve čtvrtek

dne 27 listopadu Bude to něco

nového neboť taký ples zde ještě

nikdy cebyl pořádán Vstup-
né pán s dámou 50c dáma

25c O chutné zákusky bude po-

staráno a též i o výbornou hudbu
tak že staří i mladí budou se moci

znamenitě pobavit Uctivě zve

7— Výbor
— Bratří Johánkové vlastní

pěkně zařízený hostinec v £ 1728

již 13 ul Krajané kteříž se

utírají kolem hostince toho ne-írě- li

by opomenout v něm se

Majíť bratři Johánkové
na čepu stále řízný ležák Schlitzův
a bude jim opravdovým potěšením
obsloužiti vzorně žíznivé krajany
Též i dobré doutníky a výborné
likéry dostanete vždy u Johánků
Přesvědčte sri 45
— Krajany naše upozorňujeme

na elegantně zařízený Uoy's Home

Saloon na rohu 13 a Howard ul

v němž opět hospodaří osvědčený
český hostinský p Anton Křeček

Jdete-l- i do města aneb z města a

jste-l- i souženi hladem neb žízní

zajděte si do hostince Křečkova
kdež řízným ležákem Storzovým

zaplašíte žízeS a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též i o nějaký ten

říznější doušek a výborné doutníky

jest pečlivě postaráno Za nálev-

nou naleznete buď samého Toníka

aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najbcrga kteříž vzorně

vás obslouží — tf
— Krajané učiní dobře když

navštíví v těchto dnech bohatě zá-

sobený obuvní obchod Ant Bílka

kterýž pro nedostatek místa nucen

byl dáti do výprodeje značnou

část svých zásob za ceny velice

snížené Dámské Dongola střeví-

ce dříve $250 nyní po Í150
íětské itřěvíčky velkosti 8—1 1

po $100 střevíce pro děvčátka

velkosti u'í—2 dříve 2oo

nyní $1 50 a $1 35 mužské stře-

více po Ji 25 $1-7- Í5 00 a

?4oo střevíce pro pány dříve

Í350 nyní pouze 1% 75 — Záso-

by dané do výprodeje jdou rychle
na odbyt proto získáte když co

nejdříve navštívíte Ant Bí:ka v

č 1236 již 13 ul

Mnlskč nioilní podzimní ulrrliiiíky—řeviotofé v barvíí h avS- -

tlýcb i tmavých zhotoveny bud krátké projtřednf aneb plné

ilky~na prodej po 750a1000
Miíme též típlnou zísobu muJakých módních zimníku pa ♦100

ÍS0 ♦1000 ♦1350 ♦1500 ♦6'!0( ♦IS 1)0 a ♦2250 vkch
atřibft a vzorku

Výprodej chlapeckých obleií
Ciilspccké obleky dlouhými kfduounii— štíří 'i íi 19rokf—
zliolovcné z refovlntnýcu lalek prošlé modrých nei) černých
— též % krásných cbeviotů—dobiezloloveijé— ceua třlóW

Chlapecké ublckv krátkými kalhotami— velkosti pro 6 až 16

iit nliirí'- krísuě kofilkovHné a Icékované— též prosté modré a
řerné iheviotovó atHhu přckliilaclho— cen

Chlapecké obleky krátkými kalhotami— atMhu překlídtelho
muskťlioa nifoikského — z prouě modřích řernfeh

péknýea choviotu—Telkoati od 10 rokfi—
cena ťifiO

Prodávají nejvíce obleku v Omaze

ffí

ního distriktu — Odpoledne téhož

dne odbývána byla též republi-

kánská konvence okresní Kon-

vence zahájena byla předsedou

rep' ústředního výboru okresního

Gossem Frank II Gaiar-- s byl

předsedou a V A Messkk ta-

jemníkem konvence Po projed-

nání různých sporných záležitost!

jmenová-- i byli následovní íckaaci:

Za okresního návladního — A

W Jeííeris
Za státní senátory — C L

Saunders M A Halí R B

Howell
Za poslance — E M Morsman

ml Peter Mangold W B Tea

Eyck W T Nelson J II Riggs

Joha Wallace D W Gilbert

T C Shelley F- - W Koetter

Za okresní komisary — C H

Deuker Henry McDonald

Do ústředního výboru okresní-

ho jehož předsedou znovuzvo'ea

Chas A Goss a tajemníkem W
A Messick nebyl zvolen ani jedi-

ný Čech Následovní čekaaci

jmenováni byli pro úřady assesse-rů- :

V Omaze — v prvé wardě

Thomas Astleíord v druhé Wii-

liam Nickle v třetí W Shotip ve

čtvrté W G Anderson v páté I

N Hammond v šesté W

v sedmé Chas L Tho-

mas v osmé Chris Boyer v de-

váté C E Maím — V Soutfi

Omaze — v prvé wardě Jay M

Williams v druhé Albert Johnson
v třetí Fred Martin ve čtvrté P

J Trainor v páté Frank Madura

v šesté S G Spence
— Krajané pozor! Známý a

oblíbený hostinec na 15té ulici

vedle "Creightoncva Orpheum"

vlastněný dříve známým Kudy

Havelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dlouhr ý

sklepník v místě samém Hsté
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 předstižení
Praví-- plzeíSské a chutný zákusek

stále na ruce Přátelé a známí

zajisté že zastaví se u něho "aa

jednu" kdykoliv na cestě do mě-

sta kolem místnosti jeho se ubíra-

li budou tí

— V sobotu kolem poledne ze-

mřel v nemocnici sv Josefa 55letý

vážený krajan Jaa Zadina bydlící
s četnou rodinou svou na 31 a

Walnut ul Zadina zaměstnán

byl po delší již dobu Elkhora drá-

hou v So Omaze Ve čtvrtek

přejet byl nešťastnou náhodou
a smrtelně zraněn Byl

dopraven do nemocnice sv Josefa

kdež zranění svému podlehl Po-

hřeb zesnulého krajana odbýván

byl v pondělí v 11 hod dopokdae
na katolický hřbitov v South Oma-z- s

za velkého účastenství přátel a

známých jakož í členů spolku sv

Jana k němuž náležel Pohřeb

vypravil vzorně český pohrobník
p Janda Jan Zadina narodil se

Čechách v roce 1847 a zanechává

zde manželku a devět dítek —

Zarmoucené rodině platí vřelá

soustrasť naše!

— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlítzova a kte-

říž za chtějí výborně pobavili mě-

li by navštíviti moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s z roh 15 a

Wiiliam ul v němž vévodí zná-m- ý

a oblíbený hostinský Karel

Chleborád Kromě toho poslou-
ží vám šaramantní Čárli nejlepší-m- i

doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 32x331 r

Ant Nováka
ul Omaha

15c 35c 45c

- 2í)c a 4í)c

25c

65c $125 a $105
75c $125 a $M

25c' 35c 45c a 75c
- 75c $100 a $125

íii nežli kdekoliv jinde
mésíé

Může sc povolat každou hodinu v noci TEL 2984 HOUOS 16 a Dodge ul Omaha

íOlf LíftGEB velkocbcliGdník Mmé
má na skladě

fjičíi síé íipíM i iwM físa MaHof a likéry

zvláště a!e proslulou zr 188! CFC& JS Taylor

RBTETT
1 p lení&HARNErsTs

sluvnosli zapořaly
kolopým xj'liraiiim otevh-iiii- Jste
Milovici (uaivaiie ve avem

Za jakost všuho

Te'efon 1815 1209 Doiifjla-
- ul OMAHA NEB

uhlídáte průvody koňmo o Bťnnttta a tento jest týden abyate je spatřili
CéiíiťJ ním xitéetif avou návMévou Veíkcré pohodlí zdarma—telefony
—aveuuce pro znvazauta— uuaoje pro piu aavy a eaje—ceaarna piaaraa a
íítáma - návřstMÍ úřadovna - tlumočníci na kaldé podlaze a kromé tohc
vielio obchod jeat v plameni výprodejiIVlWollstein&Co

prodá vám gallon

(íoiiíélis olarefy za G5c

1'řineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 ul Omáha Neb

i
Sítky na krk z kuží lasic kun bo-

bru lišek divokých koz bílých
koz tibetakých králíku vačic a
aobolú cena nahoru od 90c

Nákrčníky—-Xesmírn- výbír cena
kaádého od 350

Kukávníky— liezmála ato druhů t
nichž ai lze vybrati — cena od

Ít5it do 100
Dámské vycházkové obleky—-Xov-

a vkusné 'vlííti e iipozorfiuje
na dvé číala

Tf žké (rolf šaty barvy hilždé neb
šedé za 1190

Šaty vyhlížející jako z vloček
— norfolkakého střihu

za 1460
Oblek a kazajkou 7 p?kného ehcvl-ot- u

černé barvy cena 795
Oblek a bluaou z pčkné Vcnetian

látky barvy iedé a modré — krá-an- ě

upravené 1100

Započaly včera Ilennettovým vel- -
- li venkovským čtenářem piliřešíte
živote jeaiuze ae nedootavite a ne

Oblek a bluaou z nové kanafasové
látky barvy serlé a modré— pravi-
delný $2000 Oblek za 1390

Golf vycházkové auknč—každé bar
vy kaídé nové mody— ceny nr
horu od 19ÍJ

Parádní auknS — ze Serveš Vene-tian- a

cheviotů jemných atiken
etainiuů a kanafasových Jitek
opravdu všech druhů—viech

atřihů — ceny nahoru
od 279

Dámské a dívčí kazajky a kabity-Na- íc

zísoby otMahují více než
tiaíc kiú a vSechny tčch uejno-vřjšíc- h

atfíhú 1'řijďte a vizte
naie výlučné atříhy v Monte Car-lo-a

NaS dlouhý Éngluh Poatil-Ho- n

střih—od 875(X) ai do 370

Dčtské kazajky a pliStě— Pro bato-líc- í
ae déčko až pro fintivou slečin-

ku Dejte rvou cenu a možní že
ae na ní ahodneme nahoru od I9S

SCI

pradáTá se re ršcrU hostincích

prvé třídy

řiitSSilZífliiíiiíílííÉ

IMĚli ItiafL
Schlitzovo toudkové pivo prodávají)

t I I 1 1131 U M v
g ww u y - v ±

má na

' výborná importovaná i kalifornská vína jakož i impor-- J

tované a kentucké kořalky a likéry '
$ Rtiří le ih! iMt jxk o nřin ttrdí jinak e pcníxe vrátí Chvaloí $

g znám krajan p ť Tctiva znkázky vaše vyřídí $

f TELEFON 38 taaae 2508 K Street SOUTH OMAHA 0Tento týden u
' 1254 jižní 13

" - yw ihiw'm inruuia
®vLI110VLNAMI-©- v i

skladS í

Í Tomáš Dopita t
vl&Uoi

Tiíssnfj zařízený iostinec +

UHyiní i ni Omaha

i C'í'hií iuAih onhotnž ýtcř- - ♦
♦ ním S~Mit7iýtn leJíkun Dejlep-- I

siini víuy % jetiiiíjioi (joutuíky

í "

Chutný zákusek vlily ýó ruce í
] Podponijie kr:n! 8

Mužské svrchní koíile

3íužské spodní prádlo
50c spodní prádlo pro liochj
yilllslLÓ btřCTÍCO

Diinisté '

— Má:e li zapotřebí s!u?eb1

spolehlivého expressáka ohraťte

se s plnou davěrou na svého kra-

jana Franka BFena jenž vám

rychle a zárove3 Itvně poslouží

Zejména ti kteříž jse hodUjí stě-

hovat miii by fe na pana JUřtoa

obrátiu neboť ee nemusí obávali

íi náťytťk jiti bude poSkozen

Pafl Eřen za správné a uspokojivé

vykonávání svčřeaé tnu práce tulí

Ptejte se po nčtn buď v čís 316

Wooiworth avet aotb v hostinci

pp Franda a Vávry 2— tí

Chas Chleborád na 15 a Wiiliam ulici

Anton Franci na 13 a Wiiliam ulici

Johánek Bros na 13 a Center uliciDětské střevíce - -

Střevíce pro holky -

Dámské klobouky íacia

t celém Fředplaťte se na Fokrok Západu $1 ročně'


