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tvých íateth mnoho rakládají domnívá la ji nrla obdrlcli

nei jen u drahých krcjfllů Kaslavtd aa rltra a dovolte nám

abychom vám ukárali naie nové podtiinnl střihy

obvodu too mil od Omahy le
letniční lístky ra cenu poloviční
Výbor očekává 1 jistotou la vhod

tSubiý itiai i i tana u
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"jToilona"
Jediué atmrifké rllrodní kalati

cké vody
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ni příMitoet ittn bude mocnou

pohnutkou četným krajanům aby

ihl Hattmtkjt Mí 1 Jflnín
trdfl u ulu a bavili

hovorem V toru vrl I do honlince

ortniitiý mul a h 1 I st k tedicfm

otíanňiu ptitihlil na několik kro-

ků vvtihl fvnlver a nnlři
ně poručil jim aby ar postavili
ke dli Tito uposlechli načti

lupič od bral ae ra nálevnu a vybí-

ral 1 penéliií rátuvkv hotové p

n(o Mcřitiin vriťl do hotiace
mul s plecliiiem a také ten mtiivl
se postaviti ke tli řvlvl byl

lupič vybral pcolie poručil ta
straSeným muíAm aby zvedli ru-

ce načež vzal hotinkéiiiu hodin

ky a soudruhu jeho v neltestí
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v poítu co npluuěšlin ď Omahy
e sjeli a dnlelitd iclifltr nt brai

kých republikánů tn siUatmlimilou děvukku 1'řítei Jin4k mi

prý 1 tlcirulky ri her! nou radou
a velko

ilirkuiliifil li itv I tm 111

OMAIIA NKHKASKA
Procatímní výbor zve krajany te

ě vyjádřil se ie )l vinuje vSemul státu Nebraeka hlásící se ku stra
nou píi otcovskou Myslí li ř ně rrpublíklnské do schůze jel

Hoinó zásobenýpořádána bude vOmaic v pondělí
due 5 říjila I r za účelem zalo

peníže Hned na to 1 lupem tmi

la několik lot budfí t dcerušky
statná diva kteráž nu pak v l c

čem bude vydatnou podporou

— Pcvecky" odbor Tél Jed So

Irol uspořádá v tobolu dne 34

žení české státní republikánské
zel Za několik minut podal OcH vlaalni

policii zprava o smělé loupeži a
ligy oběžníky tohoto zněni:

Cfnf cblant! xjy"

Vlao raMiil t' jije mtacky oWar

nrurUtf aitaialťr a holPMlné

fittfol Bitiřn ptiipailnuil oi(i'kr a

blirtnk l"TOarf)- tiliavt pH llFnl w
lnkťbo vyvlittill v aa outrku pa
pororla a ph fmí-- Itvna i'ato pH
npac elratil úh-k- Ho domu ktrftf byla
Irta pnatradtno VctkcH l'krolcl

II 00 láhev Tina CarduL

Hjna večer v Sokolovně taneční
zároveň důkladný popis lupiči-nebo-

ť

tento nebyl maskován Již po delší dobu jednalo ae o

tom mezi českými republikány by
zábavu jejíj čistý výnos věnován

Bratři Somíiiovd
v č 1331 Wiliiam ul

Mají n výher vdy liujnoat ferstvbu
niaaa vňrlio ilruliu utnnňbké

výruhky tří p té ncJIcpM pnvřatl S

"1'filďtc a tiřcvíil'le av! Olijulniivkr
incřiKi učinit tH tiiloroiiem tlilo AÍ172

— V pondělí kolem páté hoJiny

odpolední popálen byl nebezpečně

bude krajanům v Cechách hroz

tiým oestěstlm a zhoubnou po
založen byl klub s českých re

cržencovy výprodej

ilS rijck a výšivekpublikánů v našem státě který byvodní postižených Zábavní výbor

VINEo'CARDUIsvým sdružením a veřejným vy-

stoupením upozornil širší politi-

cké kruhy že bereme podílu v té

straně
Tím možno-l- i prospěli bychom

celku i jednotlivcům po celém

státě tak aby ae nám dostalo za

v obličeji a 11 a prstech vážený ob
chodník český pan Frank Svoboda
na jižní 16 a Wiliiam ul Poručil

svému zaměstnanci aby vyčistil
dobře nádržku na petrolej Týž
tak učinil avšak použil k čistění

též gasuliau Pan Svoboda nej

spíše o tom nevěděl a proto
chtěje se přesvědčiti zdali nádržka

jettt čistá roz§krtl sirku aby si ji

mohl lépe prohlédnouti V témže

slouženého uznání a zastupování

rozličných úřadů ku kterým jsme

Julius Treilschke
lmHrtoranýiiiI

I dniniicínil

víny a lihovinami
řízným pírem a

jemnými doutníky

501 503 a 523 jižní 13 ul

maii Ni:rm
NcJlcpSI to rttiilck v inřiiě Chutné
tudené zákunkr tiíl) pH)raeny
46 JL'LIL'8 TKKITWIIKB

oprávuěoi an tvoříme velkou část

občanů kteří jsou mezi prvnímiokamžiku vzňaly se výpary gasoli-nov-

a při nastalém výbuchu po
ve správném placení a vykonávání
občanských povinností

pálen byl pan Svoboda povážlivě
Jednou povinností každého ame

v obličeji a též prsty mu ožehnu-

ty Dl Svoboda jej léčí Štěstí

zahájil již přípravné práce a vgich-n- i

čienové odboru započnou v

brzku prodejem vstupenek Jest

oprávněná naděje Ze nebude jedi
Débo krajana kterýž by odepřel
nepatrným obnosem 35c přispěli
k úlevě hrozné bídy jakéž vydáni

jsou na pospas spolubratři nSi v

Čechách

— Městská tada povolila $5000
na opravu lilie poškozených po-

sledními desi 1 o $1000 na
a opravu mostů

požádal městský inženýr V pon-

dělí odpoledne sdělil Craíg pfíručí
městského inženýra 1 městskou

radou Že povolených $5000 sotva

stačí na opravu ulic a proto mést

bké radě odbude nic jiného uei

aby na opravu mostu po"olíla
nový a vět&í obnos

— Registrace voličů připadá le-

tos na dny 15 33 a 31 října a

každý občan kterýž bude chtíti
voliti dne 3 listopadu musí býti
znovu registrován Aby voliči

kteříž úejsou patřičně registrováni
v precinktech v nichž nyní bydlí

rického občana jest by měl své

politické přesvědčení a hlásil se k

té neb oné straně
ještě Že pan Svoboda nepřisel o

zrak
My souhlasíme se stranou re

Potřebujete li UHLÍ objednej-

te si je u české firmy

IiiiKpiir Coul Co
jejíž úřadovna nalézá se na 14 a

Wiliiam ul a sklad v Chicago
Lumber Yardu Firma lato pro-

dává uhlí všeho druhu a zaručujíc

plné uspokojení" Žádá o přízeň

krajanů FRANK KAŠPAR

51 — řiditel

JAMU A JSPOL
čeští pohroboíci a balzamovači

v čís 1335 již 13 ul

Krajané již by potřebovali slu-

žeb jejich nechť jen s plnou dů-

věrou oa ně se obrátí neboť do-

savadní činnost jejich přesvědčila
každého že nikde lépe a tak vzor
ně za zvláště mírné ceny obslou-

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

Tel 3984 31 xfí

— Krajany naše upozorňujeme
na elegantně zařízený Boy'g Home

Saloon na rohu 13 a Howard ul

v němž opět hospodaří osvědčený

— V sobotu zatčen byl zdejší
publikánskou a jejími zásadami a

máme za to že jest stranou po

Zítra níno zuhiíjeri bude liúš velký červencový
vykliovací výprodej krajek a výšivek Zásoby
tyto musí býti vyklizeny iliued

too kusů jednoduchých hrubých krajek mající cenu 5c 10c
a 15c vyčisťujícl výprodejní cena 3c

Hromada zvláště širokých pracích krajkových stuh pravidelná
cena 25c vytisťujfcí výprodejní ccoa 10c

Velká zásoba jemných Val krajek ceny 5c a ijc vyčisťujícl
výprodejní cena jyc

Zvláště íiroké vyšívané povlaky na šnřrovačky ceny fioc až

75c vyčisťujícl výprodejní cena 15c

Přkný výher nových vzorkň proKtředně širokých a Širokých výši-

vek a vložek po 7íc a ti'íc
ttoo důkladné krajky smetanové čeroé a bílé vyčisťujícl

cena 39

ííaso nabídka přijata
Zabezpečivše si vlké zásoby mužských a chlapeckých letních

oblekň a mužských kalhot od jndné z největších a nejlepších firem

zabývajících se výrobou oblekn v celé této zemi můžeme a budeme
prodávat! lepší oděv za tytéž peníze než kdykoliv dříve

Potřebujete li ničeho z mužslíébo neb chlapeckého odčvu nyní
jest čas k nákupu I kdybyxt to přítomně nepotřebovali vyplatí ae
vám když koupíte si to předem

'elze vyjmenovali ceny—
IMJ(íte a prohlédnete ni zboží

policií Charlei Hchrman jenž
ubytoval se před nějakým Časem v

Midland hotelu pod jménem The kroku a hledí by zem tato a její

MASrilKRAfil
ua Jli straní mfm )imnl krajanl

TirtitPf IvuiKflovťí
fítlo 1244 jiinl 13 ul

NeJrítSI zánoby masa viubo druhu

občanstvo v oejvětšf mířeodore Elf V jednom zdejším listě
měl oznámku že hledá několik

mladých žen kteréž by chtěly ce První krok ku sdružení učiněn

byl v Linccln v poslední repstovali pro firmu kterou on zastu
azoiiek inlírnft iunck a vfibec vlebo copuje Několik mladýcti žen se

přihlásilo avšak falešný Elf slíbil

státní konvenci kde z českých zá-

stupců zvolen výhorkterý Vás zve

do poradní schůze do Omahy v
t obor tento spadá

Ceny levnéjší než kdekoliv jindejim zaměstnání jen pod tou pod
mínkou když do rukou jeho složí pondělí dne 5 října 1903 v 9 hod

mohli so podílet! tento podzim na večer v síni Těl Jed Sokol

Nadějeme se že pak li Vám
Hospodu u Šnupco

$35 jakožto záruku že v prácí setr-

vají jedna z ucházeček sdělila to

policii a když se Behrmau chystal
k odjezdu z Omany byl zatčen V

možno bude budete přítomen aneb

povzbudíte někoho 1 Vašich čel-

nějších občanů
český hostinský p Anton Křeček

Jdete h do města aneb z města aneděli večer došla příručího pošl- -
V úctě Prot výforiiiístra Woodarda ze Sioux Falls jste-l- i souženi hladem neb žízní

zajděte ti do hostince Křečkova

VLASTNI í

Franci a Vávra
oa roba 13 a Willíani

OMAHA NEB

PokIoiiH Tm iniítiiím a kmlanTim

zpráva aby si dal dobrý pozor na
kdež řízným ležákem Storzovým

— Frank Svoboda náš žovialní
muže kterýž bude na poltě hiásíti
se o dopisy adresované Theodore zaplašíte žIzeB a chutnými zákuzky

mistr kloboučnický přestěhoval ukojíte hlad Též i o nějaký tenElfovi Woodťirdi tuše v tom HAYOEN BROS 16 a Dodg9 ul Omaha
čertoviou oznámil to policii a f idy tlm Dejříziiejalm Hcfalltzovým lc

km a vAoinl druhy vonných doutníkd
llio(lnýml likéry a po cely dun chutným
luntům

Zásobovací obchod ve velkém Naproti oové poště
tato podrží Behrmana ve vězení

pokud se oQ nepřihlásí spolkové
úřady

Vzorná obaluba Tel A:)294

Hojné 411— V sobotu zavítal do Omahy
— i i

předseda Chicago Great Western
zanoofiiy

vlulntdráhy A Ii Stickney a více než

dvacet jiných úředníků téže dráhy mm

říznější dou&ek a výborné doutníky
jest pečlivě postaráno Zl nálev-

nou naleznete buď samého Toníka

aoeb věrného jho sklepníka p
Václava Najberga kteří vznrně

vás obslouží Tel: A3526

— V sobotu kolem 6 hodiny
večer pfíš"l do Cbild Saving In-

stitute asi r 5 r ý ihlapec a dítkem
v náručí Mílroně sdělil Že li
matka jeho přeje aby si v

ústavě dítko podržela Když pak
se matrona sháněla po matce
uvolil se chlapec Že ji k matce do
vede avšak cestou položil dítko
na stolici a uprchl Policie pátrá
nyní po záhadné matce

mmDelegace Coni!Tie:riial klubu vyjela
v sobotu časné ráno ve z líMaíin
vlaku milým hosKVn naproti až do

Fort Dodge a wáiila e a nimi o

1130 hod odpoledne Hoté uv

Krt iAiřrii:n
123 sev 20 ul Boiith Omaba

Krajnni? JIÍ jsou milovnici dolirho
pokoulimf clucjlll al ukulo nř pnebut
nul na výteřncin iloutnlku nM-b- Jn o

pluji po Laltnerovfeb kleri5 Jou k do
lAul temřř v kaMém olifitioilí 1'roilit
fá Ul výborný doutníkový tabák do

dýmky fvýkavý tabák a vftboc mi ob-
chod avflj timhwf vílm zboMm !

obor teo apadi O hojnou pHi-- 4dí
4ui3 l'KAMK LAITNKlt

deni bylí ihned do Itr Grand ho

telu a vičc-- r na pofett jích pořá
dán v místnostech Commercial

předvolbách strany ku kteréž se

hlásí musí učiniti přísežní výpo-

věď před městským klerkem a

opatřili se certifikátem o zvláštní

registraci Republikána" mohou li

opatřit! nutný certifikát ve dnech
od 31 do 35 záři včetně a demo-

kraté ve dnech od 30 do 34 září

včetně

— Minulou nedělí zemřela tý-

den stará dceruíka manžela Josefa
a Heleny Růžičkových bydlících
v Čísle 1958 jižní 13 ulice Pan
Růžička jenž jest cestujícím jed

nateiem firmy Weafern Dístillíng
Co dlel za obchodem v Jižní
Dakotě a truchlivá zvěst o úmrtí
milované dceruSxy stihla jej v li
boře Včera v 11 hodin dopoledoe
přispěchal doma aby vystrojil

pohřeb svému miláčku Pohřeb

odbýván jest dnes odpoledne na

katolický hřbitov v Soutb O maze

Zarmouceným rodičům projevu-

jeme srdečnou sousirasťl

— Kouříte rádi dobrý doutník?

jestli ano tož zastavte ae u Vác
DuSátka 1348 již 13 ul a požá

dejte o "My bsť' Při tom mů

žete si vybrati pěknou dýmku
aneb Ipičku jichž má Duiátko

hojnou zásobu jakož i tabák kuř-lav- ý

ífiupavý a Žvýkavý
Doutní-níkov- ý

tabák prodává nyní libru

za 25c 37—
— Wíllow Jipringa pívoyar

vlastněný Walter Moíse & Co

bude mařní rozšířen Náklad ca

přístavbu vypočten jest na $50000
a se (tavbou započne se co nej-

dříve

— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte-

říž e chtějí výborně pobaviti mě-

li by navStíviti moderně zařízený
hostinec 'u Habru' 1 z roh 15 a

Wiliiam ul v němí vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel

Chleborád Kromě toho poslou-
ží vám iaramantní čirli nejlepSÍ-ro- i

doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 30—tf

klubu skvělý banket Nákladní
nádraží této dráhy postaveno bude
na 15 a Leavenworth ul Očekává
se a jistotou že získání této dráhy

prospěje ohromně městu Oinaze

Podp Sokol Tyrš číslo I

Zprávy spolkové

Tábor Nebranka l 4771 MWA

odbývá ve středu dne 16 září

pravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha jest žádoucno by každý
soused do schůze té ae dostavil

Kar Smrknvaký klrk

Nové podzimní zboží!

Zásoby podzimního zboží v ceně jednoho millionu dollarů

vyloženy jsou nyní v našem obchodu Takové zásoby nebyly
dosud v Umaže

Boston Store nabízí větší láce a mód-

nější zboží než kdy v tomto roce

IVít IOM4llOlf -- -- VH4llIlfl pllllt!
Ncjvětšl obchod a nejvřtSí zásoby na západě

Boston Store jest nakupovacím střediskem Omahy!

Vždycky neJnlžAí ceny

Jos Topálka
ŘEZNÍK A UZENÁft

na 5 a "Wiliiam "Ol

nl r ísw!rf Vid 7 Bcilhli tWr
naaa vifo druhu Jakoll vfianfub rfrni
Ba vuuitUfrh Kupu a nWm ariuIku
a nllru'iia áa t o"''"l'plJit tu ss

Zboí! tc dolili a lifii-l- i si jn oriji--

oatí Tel A 1U2Z

uspořádá na oslavu tř náctíletého

výročí svého trváni skvělý pozván-

kový plea v sobotu dne 34 října
večer v síni Metzově Zábavo!

výbor zahájil již přípravné práce
neboť jest mu známo že na výroč-

ním plcíU tOuiiu bude ae podíieti
mnoho mnoho přátel a příznivců
mohutného spolku tohoto

otichod svůj do pěkně zařízené
místnosti v č 1334 '3
vedle hostině Schneidra & Kicina

Pan Svoboda zásobil obchod svůj
čerstvým a módním zbožím a jest
přípraven fcrajannm svým poctivě
a levně posloužit! Cídění klohou

ků jest jeho aprcíalitou 5— tm

— Po skončených stávkách v

Omaze nastane pilno ve všech

oborech práce Budu se bílil bar-

vit příbytky činit a ve všech těch-

to případech obraťte se oa prospí

vajícfbo našeho lékárníka pana
Beránka jenž vás opatří lacinými
a výtečnými prášky na bílení

trvalými barvami oleji olovem
štětkami sklem hmyzobijcem a

vším možným A koho rozbolí

hlava jmenováním všeho toho co

má ku prodeji neb t jakékoli jiné

příčiny vyléčí jej okamžitě a jistě
Davidovými práškyjako též kašel

nastuzeniny a souchotiny Březo-horský- m

thém 43

— Zubní lékař Bailcy zaměst-

návající čeikfho assistenta ručí

za večkerou práci jím zhotovenou

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxtoo bločku —8

— NejstarSíra a proto také nej

oblíbenějším hostincem v České

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a Wiliiam
ul Přijďte do útulného hostince

toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil te jednou ten

přijoe podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího '£tofu'aoi

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejlcpšl
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný ''Šmejd'" nekoupí 33x4

—Krajané pozor! Známý a oblí-

bený boatinec na 15 ulici vedle

"Creighton Orpheum" jejž dříve

vlastnil Rudy Havelka a po něm

Louis Máchal řídí nyní chvalně

známý krajan Joa Novák Bude

mu největším potěšením posloužit!

vždy krajanům řízným pivkem

výbornými doutníky a nejlepšími

likéry Pravé plzeBské a chutný
zákusek stále na ruce Přátelé a

známí zastaví ae zajisté a Nováka

kdykoliv budou míti cestu do

města x

— Paní Auna Brázdová choť

Jana Brázdy bydlícího v č
Wheeler & Wilson

jtceia oové které! se pro-

dávají po #55 k dostání

jsou za 1 30 Hlaste se u

1430 Williams ul kolísá v ne

mocnící av Josefa mezi životem a

smrtí Nebohá krajanka stížena
mmTTrttcrx&sczmmKesxBk na m i n nai lanu i mii iismi w n i ium

HOVÍ íESIClt OBCHOD

otevřeli

Rendla a Binder
V i 1732 JIŽ 13 Ml MÍJe Outer

OMAHA NEB

Mají v zásobě vždy nejlepší

výběr čerstvého masa vštho druhu

jakož í domácích výborných uze-

nářských výrobků- - Zkuste je a

stanete ae jistě jejich zákazníky

byla asi pléd Sesli lety průtrží po

těžkém porodu oejmladší dceru

šky Průtrž s počátku nepatrná l Jediný český obchod
vlsatnl

SCHNEIDER & KLEIN
o

o
ar
o
ar
o
ar vi 12J2 J IJttl OMAHA KEB

tt-f-

připrav ( vjrutaf erntl H

O Mama na akla-t'- ) ¥lrria Importovaná1 I kalifrirniki vína kentucká
J korálky a likt ry lb irulift taceny iiJ)enřJl

j Jr--
t Wino tt Cifirt OOc nllon

2 Objednávky na venk vyfUull ae apoleblivs a za abnží se mři

BOLENI ZUBU X

f jilavy tucíiému lámání atd
O Oblíbeny krajan J0 KALCJK vzorní boaly obalouží

Krásný a velký
sklad pian

Weber Ludwifcj Story & Clark
Schiller liamptuo Schoíf Bros

Farraod varbaoy

lAce

Sterling 165 Erbe 100

Chickoriog 165 Lyan & Hesly 100

Emerson 125 Steioway 333

Ceciliao přistroj k pianu

Výhodné splátky

Hřejte zatím co platíte
Ladění piaoa I150
Výborná práce

Požádejte neb doplíte sl o cennfky

DRA HICM MÍHÁ tvM7
"KOTVOVÝ"

PAIN EXPELLEB

horšila se rok od roku a v posled-
ní dobi zakoušela pí Brázdová

tak hrozné bolesti že musel k ní

býti povolán lékař Když dr Ká

lal a dr Allison trpící paní pro
hlédli uznali že jedině operace
může trudný stav její zmírnili

Paní Brázdová odebrala se v prů
vodu svého choti do nemocnice

sv Josefa a zde v pondělí v 10

bod dopoledne podrobena opera
ci Dr Allison za assistence dra

Kálala a několika jiných lékařů

provedl obtížnou a nebezpečnou

operaci jež trvala jednu hodinu a

10 minut Operaci přítomni byli

manžel paní Brázdové pan Jan
Brázda a její Švakr p A- - Brázda
Na úzkostlivou otázku jejich zda-

li se operace zdařila odvětil lé-

kař že jim bude moci dátí určitou

odpověď teprve po třech dnecb

Doufáme pevně že pí Brázdová z

nebezpečí šťastní vyvázne k potě-

še hluboce zarmoucené rodiny a

četných přátel

jcJio a mmrhfiM Ofveoceu tommyca wui

Poloviční ceny
POJ

VABASH DRAZE

ST LOUIS a zpít $1150 líst-

ky na prodej od 4 do 9 října

Vyjíždí z Omahy v 5:55 večer

přijíždí do St Louiau v 7:00 ráno

denně Jediná drába projíždějící
světovou výstavou

BlUší podrobnosti adělf vám v

městské úřadovoě 1601 Farnam

St aneb písemné dotazy zodpoví

HARRY E MOORES

Genl Agt Pasa Dept Omaba

ríSs flra thfar'KrtygvrM
UTiUtk narna nikdy eny-- lflr ' V li klikni irr

MWoUstein&Co
prodá vám gallcn

dobrého clarelu kmu za 65c
Přineste vlastní avůj plucar a bude váa atáti pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
622-52- 4 jižní 13 ul - Omaha Neb

S líc SOc a mimiku neb pKM Wrmř T
a v m m f i m bijit ar ijl rw ti a vwm v

Períield Piano Co

Pokoj 7 He llulldloř

přízemí v levo od elevatoru

Tel 701 (46) Omabt Neb

23ZUTYC8 iim:SAií


