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o erau svotný odtaak vlnová4
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ný k téirul úielí Královskými
Drulktmi vylfi vltěinl po tuhém

tápisu letník Balt Boudný ttari
— llii Marta cm to isrunu

Dlavefek edbývati bude ukvf iý
to vojna Závod bujarých IpsoI-kn- (

řlzroý ůípěai kap Louisem

Chleborádem velmi se aamlouval

ple v Sokolovně v tobolu dne

aj kvilná Zábavní výbor uhá mmCiiít sousedu byla nepatrná ale
Fred Brunoíng rep navrženi c

jil jit přípravné práce k plenu

lomu f 35

— Na delM cávltivu zavítala

Jo Omahy alcíoa Marie Hureíova
pro úřad taxovnlho komisaře jett
majitelem grocerního obchodu

neteř d Víc fíareie feditib Vyrontl a byl vychován v Omaze
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a mezi krajany čítá mnoho přítel
Jet to mladý energický muž po-

ctivý obchodník a byl by achop-oý- m

a řádoým úřadníkem v přípa-

du sého zvoleni t

W J Connell rep navrženec

pro úřad městského návladního

jest schopným a osvědčeným práv-

níkem Narodil se v Cowansville

v Ktnadé v r 1846 a do Omahy
se přistěhoval v r 1867 Studoval

práva a v r 1870 připuštěn byl k

provozování prakce právnické O

vyprouei uduvií?NMilehlli líbe ml '

1Í00 pírA muŽakvch a iciiakých atfevícň zhotovenf ch jedním l nejlepUfch
obuvníků na ziipalí Jcat na prodej v hlavním obiivním oihliMení Tto ztwží

Presidenta Rooseweltn deit
V OMAZE BUDE

dnem levného nákupu
V BOSTON STORE

i

Každý přijde do dne 37 dubna aby spatřil

president V den teu Boston Store povolí přístup
každému Učinili jmt 'Zvláštní opathní aby teu

deo byl dnem úsporného levného nákupu

Velké zvláštní výprodeje
V KAŽDÉM ODBORU

lí '

Moltte uletříti dosti peněz abyste mohli uhradili

výlphy 1 vaší cestou spojené obchodováním zde

Bezplatné čekárny Balítky čekují ae zdarma

Zařiďte aí to abyste ae zde setkali te t "ými přáteli

jeat zhotoveno dle nejnoví jl minly a ze vfch koiíí zahmuje i pro- -

SI96alulou liakeťa Corotia leaklou to kdži jeí nepraalcá na nártu při
přiměřeném noacní na prodej po 34N Z' 2 in

dvě léta později zvolen byl dist

"Pokroku Západu' Přijeli sem

? sobotu t Burlington la kdež

po delSÍ dobu působila jako svě-

domitá obezřelá ošetřovatelka

nemocných Před nijakým časem

lama ae těžce roznemohla a uzdra-

vivši ae byla nucena vzdáli ae na

chvílí obtížného zarrěsloánf Sleč-

na Burešova jest milým hostem

rodioy Burešovy Doufáme že ae

slečna v přátelském kroužku brzo

úplně zotaví

— V okresním soudu v St

Paul Neb podala Citizeo'a Na-

tional banka žalobu proti "Osvěta

Publishiog Co et ai" na obnos

$560 Stáni ustanoveno jest na

den 4 května — Při té příležito-

sti sdělujeme t našimi čtenáři

že pověsť o vykoupení závodu

"Osvěty'' společností "Pokroku

Západu" jest úplni bezpodstatna

— V pondělí obdríeli jsme do

pis od mladého přítele p Ant

Křečka jenž dlí přítomni návště-

vou u strýce svého p Jos Křečka

v Golden Gale Cal Z přátel-

ského dopisu jeho vyjímáme: "Při-

jel jsem ve středu ráno tedy pou-

ze o 14 hodin později Následkem

propadliny v Aspen tunelu muse-

li jítne jeti z Graogr do McCam-no- a

Idaho odtud pak do Ogden
tak že jsme st museli zajetí asi 300
mil- - Na vlaku jsme se měli dobře

Jedeo soudruh zatančil nám "cake
walk'' a i jinak jsna bavili

Jiný spolucestující opatřil si na

l
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SCHNEIDER & KLEIN
„ vlanní prviif ttmkf obobod

ar
o
K
o
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ti kteříž ae Jo tábavy dostavili

bavili se znamenitě Zábava po
trvala si do 5- - hodiny ranní a

byla by t protáhla až do bílého

dne kdyby to bylo záleželo na

rozjařených tanečnících Králov-

ské lrurky jsou prý a výsledkem

plesu úplně spokojeny

— Dámský abor Hvězda Nové

Doby č 86 JČD činí pilné pří-

pravy k zástěrkovému plesů kte-

rýž uspořádá v aobotu dne 2

května večer v síni p V F Bar-toS- e

Zábavní výbor vyzývá dá-

my aby každá přinesla a sebou

vzorek své zástěrky Při plesu
bude hráti výborná hudba p St
B- - Letovského a pro osvěžení

Znavených tanečníka připraví vý
bor chutné zákusky NezapO

meBte že zástěrkový plea odbý-

ván bude v sobotu 3 května!

— Má:e-l- i zapotřebí služeb

spolehlivého expressáka obraťte
se a plnou důvěrou na svého kra

jana Franka Břena jenž vám

rychle a zároveD levně poslouží

Zejména ti kteříž ae hodlají stě

hovat měli by se na pana Břená

obrátit! neboť ae nemusí obáváti

že nábytek jich bude poikozen
Fin Břen za správné a uspokojivé

vykonávání svěřené mu práce ručí

Ptejte se po něm buď v čís lit j
již 14 ulice aneb v hostinci

pp Francia a Vávry a— tí

JANDA 'A SPOL j

čeStí pohrobníci a balzamovačí

v Čís 35 jíž 13 ul

Krajané již by potřebovali liti-že- b

jejich nechť jen plnou dů-

věrou na ně se obrátí neboť do-

savadní činnost jejich přesvědčils
každého že nikde lépe a tak vzor

ně za zvláStě mírné ceny obslou-

žen býti nemůže Jsou připraveni
na zavolání ve dne i v noci r

Tel 3985 3txtí

— Po celý pátek a sobotu bu-

deme míti ve výprodeji mužské

kolile t vyžehlenými límci a

zvláštním párem maniet jakoř i

a vyžehlenými zvláitnlmi límci po

39 ct Cena těchto kosil jest

75c Guarantee Clothiog Co!

1510—1531 Douglss £ský'
pro-

davač vás řádné obslouží

Chcete si pochutnat! na výbor-

ném doutníku? Zajděte ti k chvat-

ně známému českému doutoíkáři
Chat Donatovi v l 1430 William
ul a požádejte jej o výtečný výro-

bek jeho "Kubelík" Málokdy
kouřili jite doutník lepií 14

Mužské 7íc prostřední tříké Bal-brig-

a)odri( prádlo po 45c

MuZaké prostředni těžká fístfrní
vlněné apodní prádlo po 45c '

Velký výprodej kávy
Velké zásoby kávy

-

jsou nyní dostávány

Uberlan káva libra ltc
HantM káva librn 12c
Han Kalvador káva libře 13Sc
(lolden Kio kíva libra ISMc

Martinique káva libra lHc
Interior Java káva libra 20c
Domácně píatov Java káva lb22v(C
Mandelinif Java káva libra c

O ( Java libra 2c
Maracaibo káva iibra 30c

Araliian Mocha libra 33c

Java a Mocha libra 35c

Mletá Maracaibo káva libra 35c

Výprodej guftenčho ovoce

Pěkné broakve libra 12t4C

Pěkné rokve ě 2 libra IOc

Pěkné hrušky libra 12hc
Pěkné brníky ě 2 libra loc
Pěkné meruňky libra 13c

Pěkné meruňky č 2 libra 11c
ttexsemenné aultanky libra 20c
Pěkné rmilíkatclky libra U4:
Mroxinky 4 cr libra 11c

Hroxinky 3cr„ libra 10c

Hrozínky 2cr libra Hnc
Bílé švestky libra 12hc
l'ěkné tveatky libra 10c
Červené Sveatky libra Hc

ZvWtttii íveatky libra 8c

Sveatky í 2 libra oc

Pěkná jablka libra íc
Přebraný rybíjs libra 7c

2S0O párfi pro cblajice jinochy a mate1

pány aatm calt Snérovscf ceny 11 S"

na prodej poi 9Hc

700 párů ženských donola Snřrova-cíc- h

ceny tlŠt) na prxlej po 9Hc

300 pílrů dívřícn donffola Snťrovacích

ceny iM na prodej po 9c
l'K) párfl muíkch aatin calř pírek
ceny H7% na prodej po 9Hc

itm párfi dřHkýoh box calř Hnírovacícli
ceny ii60 na prodej po 98c

1200 párA mtiíikch domácích alíer-at- i

ceny "íc na prodej po 4Hc

5(K) párfi pro malá pány aatin neb don-(rol- a

tnerovaccheeny f 100 po 69c

Máme nejlepíí (tiífrovací atřevíce do

práce na íipartS ae allnmi klepaný-
mi jxHleSvy po 138

3fN) párii dívčích vicl kid tnírovacích
atřevícfi ceny 41 75 po 135

400 párů dětakých donffola Snřrovacích
střevíců ceny 7Sc po 49c

Jediní Jednateli v Omaze pro proaln
rttetaon a Croaaett atřevíce pro muže

a ftrook Uros Ultra a (Jrover střeví-

ce pro ženy
Vizte okno na 16 ulicí

3Iužské $150 a $200
košile po 50c

m tuctft mniškách pěkných bílých a

barevných koíil vSech nejnovčjíích
bnrev a atříhft pro jaro a tuhými nápr-erika-

a tiedltalkováho střihu ceny
$! a 200 na prodej po Soc

Muřaké 1100 Moc ha rukavičky viech
veiikoatí po SOc

MuiEaká ite pídoviíní puněochy řer-n- é

krkaných barev po 10c

nktoím návladním a úřad tei
zastával schopně po čtyři roky
Roku 1883 ustanoven byl měst-

ským návladním v Omaze a a vý-

jimkou krátké doby od 4 března

1891 do 1 ledna 1893 zastával a

zastává důležitý úřad ten

Andrew G Wablstrom rep
navržené: pro úřad stavebního

inspektora těil ae mezí Švédy

výborné pověsti Jest úspěšným
kontraktorem a stavitelem a až

dosud nebral podílu v politice
Pro úřad ten výborně se hodí

P M Back rep navrženec

za raduího prvé wardy bydlí v

Omaze od t 1873 a jest úspěšuým
obchodníkem — Zastupoval již

prvou wardu v městské radě s

dobrým výsledkem

Fred H Hoye rep znovuna

vrženec za radního z druhé wardy
zastával úřad svoj k vieobecné

spokojeností Zaměstnáním jest
zedník a v kruzích dělnických jest
velmi oblíben Choť jeho je Čelkr
a Hoye sám mluví trochu česky

Jest starým osadníkem omažským
a má mezi Čechy hojně přátel

Harry B Zimman rep znovu-oavržen- ee

za radního z třetí war

V C IZJ2 J 13 Dl
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85Objednilvky na venek vyřizují se rychle a iprároí
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MWollstein&Co
prodá vám gallon

dobréha claretu 'rr16! za 65c

Přineste vlastní tvůj plucar a bude vás státi pouze 6oc

"V70LLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižni 13 ulM Omaha Neb!

každé stanicí kdež vlak stanul

láhev kořalky kamarád jeho opět
láhev piva až oba byli výborně
'naloženi'' Zapěli nám několik

rozmarných písní načež lli spát
My pak jsme ti zahráli jeitě partii

"bigh five" a odebrali jsme se též

na ložko Vál Ant Křeček"

lU' před distriktoím soudcem

Eitellem odbýváno jest líčení s

Patríckem Shea em obviněným z

vraždy druhého síupcě Shea

jak čtenářům našim známo jest
vrahem krajana Jana Rezka kte-

rýž zemřel na ránu zasazenou mu
CU m mt% fnmm9 asi An% h nttťm -

dy jest společníkem právnické

firmy Vveaver & Giller a v úřadu

radního jejž po tři roky zastával PoStorní objednávky rychle a řádná se vyřlutiijí v

HAYOcN BROS 16 a Dodg9 á Omaha
osvědčil ae jako horlvý zastance
záirno malých poplatníků proti
vyděračným korporacím

George T Nícholson rep na

vržené: za radního z čtvrté wardy

jest auperintendeot Masooic temple
a zastával schopně úřad školního

rady až do minulého roku V Oma-

ze bydlí jií asi 18 roků

taaa ¥Ht — —

ci Ant Bazara na 36 a N ul

Obhájci Sbea-ov- i budou chtít svěd-

ky dokázali že klient bodl Hezká

v sebeobraně Právní zástupce

vdovy Rezkové sleduje bystře
soud a shromažďuje důkazy jimiž

Bryce Crawford rep navrže

Dewey & Stone Furniturc Co

1115-111-7 Farnam ulice

Nábytek za nízké cony
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řliitcl m pani Mi

nec za radního z páté wardy byl

po dvě lhůty smírčím soudcem- -

Jest achopným právníkem v

Omaze bydlí asi po deset let-Kdo Jsou republikánští kandidáti?

Elíot D Evans rep navrženec riir-v-- -

Frank E- - Moores nynější ma- -

Nakupujte
své likéry
Máma hlavní sklad ileeh nJlf[ífb a

neJvytirsořlMch z4ab Ilkérfi íidof
Jln obcboé lihovinami nemá ani polo-

vici nsileb ziVih
TI kdoř to tMÍ mitbou vám Kel t

na likty vína pun' slllvky std vřilmc

na vyroben buď doma neb v cizině

jet míito il aá
i Kořalky

3mn Jedni tly r"" Wllson Hy- - Uui'
ler Kye a mnořitví Jlnib stejní pro-slul-

Výborná vína

Jme d(dvtly proslutcb Repsold
Dl l'rdo a Ecsr)rno( vín a J v

svrchovaní řlejlťpítnb ílsdkch a atol-n(r:-

vln v trhu Potřebujete li nco t
tobolo odboro dostanete U nit

CACKLEY BROS
ttbntai 1b atole) llkíff

Naproti poště Tel 1148

Jednateli přo proslulou IJunterovon
samozftnou

za radního z iesté wardy jett ata- -

yor města Omahy repnavrženec ro osadníkem omažským a po
léta vedl grocernl o')cbod Nynípro týž úřad sloui lidu omažské

mu jakožto roayor od května
jest na odpočinku a těil se vážno

Laciný nábytek není vidy
Ipatný aneb Ipatcě zpracovaný
ovbot my máme úplný výběr
laciného nábytku kterýž je
krásna zpracovaný dobře se-

stavený vydrží tak dlouho(
jako nábytek nejnákladněji!

Dubové garnitury do ložnice

(3 "y) se zrcadly Ain aa
raňc akipo §1$$)}

1897 Mayor Moores narodil ae sti u všech kdož jej zotjl
v Cincinnati O v roku 184

Za války občanské sloužil čestně Robt W Dyball rep iavrže- -

Vbrsduí

íeiký Jednatel

llkírnfk

U ÍÚÚ
18 a Wllliera

OMAHA Nř:

v severní armádě a propuštěn byl
z této v hodností majora Jsa stár

oec za radbího sedmé wardy jest
členem Dyball Candy Co Neza-stáv-

dosud nikdy žádoý politi-

cký úřad Jest 39 roků stár tvo- -
37 roků vstoupil do služeb Ko- -

by uplatnil nárok svůj na vypláče
ní #5000 náhrady již požaduje
na Ant Bazaru Schlitz Brewiog
Co

— Česko-amarick- dramatický
klub sehraje v ceděli dne 3 květ-

na večer v Sokolovo! 'krásné
drama o čtyřech jednáních od

Arthura Lewís Tublse "Twíxt
Love and Law" čili "Finger oí

Scorn" Úlohy nalézají se v ru-

kou oejlepiícb ochotníka a proto
lze téšiti s ni skvělý duvní
požitek 37"

—- Již příští aobotu večeř uspo
řádá Tábor Comenius i 76 W

O W na oslavu Sletébo trvání

svého skvělý ples v síní p Jana
Ondráčka Zábavní výbor po-

staral se svědomití O vie čeho

třeba jak k pobavení tak k osvě-žen- í

milých hosto Nepochybu

jeme fe přátelé příznivci oblí-

beného spolku tohoto v hojném

počtu do zábavy sobotní se dosta-

ví Vstupné jest nepatrné pou-

ze 85c pro pána dámy mají

vstup volný '

Dubové kredence a velkým tť9 Lul'-'-
- f':'rrrsřáu

bodeo a v Omaze bydlí asi 17
sas St Josepb a Councl Bluíís

dráhy v Kanast City Mo„ byv
roku 1873 přeložen do Omahy
setrval ve službách téže dríhy až

caaiem z irancouz- -
mnf) pf

akébo skla za MÁ hliroků

Peter C Schroederrep navrže

Jistý prostředek proti íartaraMmu

reurnatiomu aemorem ktluítn tedvla

jater std Čaitíjíírn iiílvaiiírn uchMní

ac itowík předa vlauil nemocemi a pro-d)ii- r(

flvot svfij- - Jak vyarřtlí zilanna

přilotený spla "rllfaofl fďaí a krAar

konečně atal se generálním jed-

natelem Wabash dráhy V hodno

Dubový jatník a francouzkým zrcadlem 24x30
krá&né Supliky

Kombinované skříni na knihy dubová výprava
okrasným zrcadlem ta

nec za radního ostré wardy jest
msjitelem továrny oa doutníky a

tabáčníckébo obchodu Jest sta-

rým osadníkem omažským a velice

oblíben v kruzích děloíckých

ttí té setrval pak až do tvého
$1300zvoleni za klerka dtstriktnlho

ZvláStí dobrá hodnota ve viech druzích nábytba— I k nejlepaíma—toudu Ni aře r- - 1897 navržen

Krásná celovlnčná

96x53 palcích Smyrna robotka

mající cenu I4 00

dána bude zadarmo
t Jedln obal z Cryau) Toílet mdl
(V-t- aai oahldka T

Jeti)! v4 obchodník ne-ii- a' tobo mf-d- l

na akladt talkte aitm 10 cnt n

leden kus na tkou4ku a ctnifl na hra
zeni poitovnZ-h-

CHYSTAL TCILET SOAP CO Dql E

M09 Jatkaaa al Oasaba

PHjmoa se lednatalé a7kJ

Charles S Huotingtoa rep
notoveneno za nem?i molu ceny

DEWEY & STONE FURNITURE COř
Jedna cena 11151117 Farmim ul Jasný poiet- -

aavržeoec za radního s deváté

wardy jest členem firmy L C

Huotingtoa & Son jež vlastní to
várnu na kamale a při tom jest
vrchním superintendentem il

Shoe Co IIEE IILIMi 80 procent nietflte na ploftní ttth IiKE JSLDG
Hodnota jakou aabtxíms jaat téméř k oauvéřeníSO roků osvčdčcnl

Mnohé tvrdoíijné případy ky LadSnl plana noue II SO
iDra RICHTERA

světoznámý
čelních bolestí kteréž již po léta

jsou chronickými vyléčí ae pou-

žitím St Jacobt Oel Tiii napa
dený nerv sílí a bojí

byl republikány za čekance pro
úřad mayora a zvítězil aluftnou

větSínou hiasu nad demokratickým
čekancem EdHowellem Po třech

letech byl znovuzvolen větíinou

jeStě značnější neboť ae osvědčil

jakožto schopný a obezřelý ůřad-ní- k

Poněvadž klepal hrabivé

korporace přilil moc přet prsty
chtějí jej tyto za každou cenu po-řsz-

iti

August Hfleonings repznovu-navržene-
c

pro úřad měatskébo po-

kladníka jest rozen v Německu a

po sedmnáct roka bydlí v Omaze

Přijal místo v železářském velko-

obchodu Rector Wilbelmy & Co

kdež přičinlivosti tvou a správným
konáním tvých povinností přivedl
to na íoremana a později zastával

podobné místo a
Co- - Roku 1900 zvolen

byl za městského pokladníka a dů-

ležitý a zodpovědný úřad ten zastá-

val nanejvýi óspěiui Ani političtí

protivníci jeho nemohou oprávně-
-
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