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jrl victfcay Jicu td u ni ituiit j

'irivadná
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Ak-Sa- r Umových jou nám vdáni a mohou

sobi vyvolili Dál obchod ta hlavni altn V němí si mohou

arjrit odpof inouti ala i dáti si a ptátnli tvými dostaveníčko

íluZskó ohlťkv a svrchniky
$500 ni $00
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jrsl pečliví poUt4 71 nálev-

nou nalmri bu f samého Toulka

i"h trnčíia J'ha slivku' y
Václava Najbvrga klrlil vtoml
vás obsloulí Tah A1516

— Flank Svoboda nál lovialnl
minír kloboučnický přestěhovat
obchod svůj do pěkně tařftené
místnosti v č ti)4 jíl I) ul

vedle hostince Schnridra Kleina

Pan Svoboda tá"lil obchod svůj

čerstvým a módním tboMm a jesi

připraven krajanftm avýni poctivě
a levně posloužili Cídění Vlohou

ků jest jeho sj)etililou 5 — tm

ll itiiM
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— Krajané již jsou milovníci

u ua aaiau iius n)irpi
modul iťoll v celé lemi KJyl
dotaeis itioíl rícli pouto ta

nepatrný obnos jrst to pro vi
t#lmi výhodná příležitost velmi

alídka naak)tu)(cl Tato vý

proilj jtt poun ta hotové penl
a ládné atiořl neposkytne ae na

uvtr Va výprodej tento aahrnu-t- y

iiou též tásoby avrchníka

lemovaných od b H na-

horu Mužské nantvýl pčkné

kalhoty f 1 90 Dtíbté prvé tlídy

ivrclmlky 1500a výJo Kat-lt-

s tiplou těžkou podSivkou 73c

Chlapecké dloulié 'jcan' kallid

ty 35c pár Skvostné mnžké

obleky po 5 00 a $7 50 zvláStě

pěkné Sto 00 Bydlíte li mimo

město a zavítáte li do Omany v

týdou v němž potáJán bude kar-

neval rytířů Ak Sr Uenovýth
si v naSem olxhodu svůj

hlavni stan neboť jsme pouze

jeden čtverec od místa kde kar

neval bude pořádán THE
GUARANTEE CLOTHISG CO

Minulý týden dlel v Omne
několik dni návltěiou krsjtn p

Frank t i'reland Wyo
Pan IVlviř vlastni ve Wyoiuingu
rortáhlou dol)tkřkou ístmu
r i v r r I do trhu touth omthkěhc

hovéil díl) tik ta ořjt dostal

druhou nejvyssí cenu 1'an l'o-Ivá- ř

jest b vlý NrbraiČan Hy

dUl y David City llruoo a jiiidt
a aoi před 14 roky odstěhoval se

Jo Vyotiiiogukdc ic mu nyní daří

dobře

— Včera dopoledne poctili oas

kratičkou nlvSičvou pp Cha II

Sláma okresní ioikIcc z Wahoo a

J V Krisl uvědomily" rolník oJ

Milligan Bylo ním potíSeatm

pohovořili i a oběma valenými

pfíteli
— Minulou nedíli vefier před-

nášel ve VVashington Hallu plu-

kovník J Y F LSIake koman-dan- t

irské brigády za války burské

fWia Ark MhkWlfwil ft
uvýučního moku Schliizova a kto

ř(Z se chtějí výborně pobavili mě Tkratataava "Black t)rakl
li by navštívili moderně zařízený
hotirec 'u Habru' a 1 roh 15 a

a--- v— r ?--- "Vyrvt
-

Man J v axaé rtmii aáf
valjwaa H MMnkh 10 krt

ba ava miHy nwlal )—m lnéka

prnMňdka k aíal 4Wal ttm
llca nU i kftk "My nkyl
v atava ki takala lka pacoal
aMáva4i kw iutm lilii gcrtcncový výprodej

knijck a výnívrk
Mltéa Vaa aiaé H'i

William ul v nřmž vévodí zná-

mý a oblíbený ho!iÍnký Karel

Chliborad Kromě toho poslou-
ží vám laraniantní čárli nejlepM-m- i

doutnáky likéry jakol i chut-

ným zákuskem 30 — tí

Sraaja c a MtPaiLAsm

CL jMCiťM Bf
Oznamujeme tímto že p VÁC

Cackloylíros
výhradní majitelé

PŘIBYL jest oprávněným oasím Jiirkdaw a Purc Peter

Cllutu iiw ] poiliod
Psutou tiloiku — 8

— KobtrtO Fink kutýluihá-t- i

ae o nomiuaci pro úřad okrennl-řv- i

pokladníka talával po 4 roky

schopně a svřdom ti mUio hlavní-

ho knéhvrdouelho v úřadovně

dřívějšího okresního pokladníka
I Umučila a nyul podobné místo

zastává v úřadovně městského po-

kladníka llennitigae Fink jest
ůřadtiíkem schopným a svědomi-

tým a dúlfiitý úřad okresního

jioklatlnika nemohl by býtí svěřen

rukourti jpokhlivřjSim — £idá

krajany nale o jich podporu v

předvolbách

— V páttk odpoledne spadl V

Williamt byillcí v C aoiú Charles

ul a v) Je 30 stop na hromadu

iitidule a dopadnuv na levé rame

no zle si toto obrazil Williams

pokrýval šindelem střechu na domě

t 3719 Charles ul když pojed-

nou ztratil rovnováhu a sřltíl se

dolů Byl dopraven na policejní
stanici kdež mu rány obvázány

— Krajané na&i měli by příští

úterý oJevzdati hlasy své pro vá

ieného krajaoa p C H Kubáta

jenž uchází se o nominaci pro
úřad smírčího soudce Pn Kubát

jest schopný právník poctivý s

svědomitý v každém ohledu a jako
smírčí soudce získal si hojně přá-

tel Jest to vedle policejního
soudce Berky jediný krajan jenž
uchází se letos o veřejný úřad

— Včera kolem 4 hod odpol

byla nebezpečni popálena paní
James Brownová z 6 936 sev

28 ave Nakládala okurky do

plucaru a tento nedopatřením mí-

sto octem naplnila gasolinem
Sotva že pak blíže kamen u nichž

pracovala vytáhla zátku vzflal se

gasolin vybuchl a v témž oksmži

ku ocitla se světnice v plamenech
Na nebohé ženě vzdaly se fiaty a

jeu své duchapřítomností má co

děaovati za svůj Život Zabalila
se totiž do pokrývky a Šťastně ca

sobi plameny udusila načež v

bezvědomí klesla k zemi Při

kvapivíí hasiči vynesli omdlelou
ženu na čerstvý vzduch a když

nabyla vědomí dopravena byla
do Immanuel faospitálu kdež se

jí dostalo lékařského oletření

jednatelem a kollektorem

Vyd Pokroku Západu Sirinožltnjch kořalek

Západní dodavatelé

Polerlck Dtiu Škotské kořalky$500 MniBny
E&capernont a Vlrrlnla Dara vln

Pepsoldových Kalifornských vín
tomu kdo by mohl dokázat kdo

mni vzal dne 36 t m ve 4:30
a pálenek

"jMult ]iírrow'
Excelsior Springs Mo

hod ráuo kozla a dovedl ho p
Koězáčkovi do dvora

JOS- V KAŠPAR

1734 jižní 13 ul Omaha
Snlpto-Salin- e a Rr2eDt míncrálnlcti toí

Též

— Již příští nedíli 4 října
večer us pořádá íád Palacký č 1

ZČBJ v Sokolovně divadelní

představeni k němuž zvoleny

rozmarná jednoaktovka "Parsgra
fy pana PuSkvorce" a rozkošné

sólové výstupy "Švec před sou-dem- "

''Návštěvou v Omaze'1

VeSkeré úlohy nalézají se vesměs

v rukou nejlepších na&ich ochot

níků jsme jisti le obecenstvu

připravea bude pěkný a zábavný
večírek Dostavte ie všichni

kdož jatí přátely a milovníky
zdravého humoru

' — V íobotu kolem 8 hod ve-

čer vehnal Jamea R Keed stra-

vující se v Goosově hotelu čtyři

kule do těla milenky své Gleooie

Hynesové jej f S pravé jméno jest
Cora Críssiwellová v obydlí její
č 1403 Webtter ul Po spáchá
ném činu chtěl se Keed též zaatfe

liti aviak přikvapivgí policista
Baldwio Qnysl jebo překazil
Pokud známo Keed zahořel k

Hynesové prudkou láskou a

přáním jebo tylo aby
se ní mohl dát oddati Než

llyoesová sSslek stále odkládala
a Reed konečně seznal že si z

něho milenka jeho tropí blázna

milkujíc se s muži jinými Zkla

1519— 15ZI Douglas ul

— Podzimní plos nspo-řád- á

Tťl Jednota Sokol v

Omaha v Kofootu dne 10

iijna Vstupné osoba 25

centů
— Příští úterý dne 6 října

odbývány budou republikánské

předvolby a ježto skoro O každý
úřad okresní uchází se více kandi-

dáta očekává se že účastenství

voličů na předvolbách bude velice

živé Republikánský okresní vý-

bor jmenoval již pro předvolby
soudce a klerky a mezi těmi tyto

krajany: V třetím distriktu i

wardy soudce F W Baodhauera

a Fr Mokrého v lestém distriktu
i wardy soudce Kar Steíana a

klerka Jos Myslivce v druhém

distriktu a wardy soudce Jos
Michala v? čtvrtém distriktu t
wardy soudce Johna Svobodu

Ant Kleihampla a Kar Semráda
v pátém distriktu z wardy soudce

J II Steigra a Chas Steigrs v

sedmém distriktu 3 wardy soudce

St B Letovského v jedenáctém
distriktu 2 wardy soudce J P

Browna a klerka Ant J Sucbýho

Nepochybujeme ie i ČeStl republí

"bílena"

Zítra níno zahájen bude iní$ velký fervencový
rykllzovarí výprodej krajek a výšivek Zásoby
tyto musí býtl vyklizeny Ihned

100 kusů jednoduchých hrubých krajek mající cenu c 10c

a 15c vyČisťující výprodejní cena 3c

Hromada zvláStě širokých pracích krajkových ttuh pravidelná
cena 35c vyČisťující výprodejní cena 10c

Velká zásoba jemných Val krajek ceny 5c a 15c vyČisťující

výprodejní cent Jic
Zvláště liroké vyšívané poylaky na ŠněrovaČky ceny 60c až

75c vyČisťující výprodejní cena 15c

Pěkný výběr nových vzorkfl prostředně širokých a Širokých výši-

vek a vložek po 7'íc a 13 'ic

Ji 00 důkladně krajky smetanově Černé a bílé vyČisťující vý-

prodejní cena 39

Naiso nabídka přijata
Zabezpečivše ti velké zásoby mužských a chlapeckých letních

obleku a mužských kalhot od jwlné z největšícb a oejlepších firem

zabývajících se výrobou obleků v celé této zemi můžeme 1 budeme

prodávsti lepší oděv za tytéž peníze než kdykoliv dříve
Potřebujete li něčeho z mužského neb chlapeckého oděvu nyní

jest čas k nákupu I kdybyste to přítomně nepotřebovali vyplatí se
vám když koupíte si 10 předem

Nelze vyjmenovatl ceny—
pMJdtc a prohl&lnéte al zboží

HAYOEN BROS 16 a Dodge ul Omaha

Jediné smerické přlrodoí katari
cké vody

CACKLEY BROS
ImportlH a velko
obrbodnfci llbovlnaml

OMAHA NEBKASKA

káné v plném počtu předvoleb semán jsa a roztrpčen přisel k ní v

sobotu ve 4:30 hod odpoledne a súčastní A C Troup
repulillkántký narrieuee pro ířail

éUtrlktnília miudceI)i vadel n í představen fzastihl u o( na návštěvě dva muž

Hynesová požádala jej aby přišel Nellepíí řr!vé flaítry dra za !
V vhlAtií Davidovy vrUkr proti

kteréž řád Palacký mm-řád- Á

t neděli dne 4 řijna
Zásobovací obchod ve velkémpozději a neSetrnoit ta popudila Naproti nové poště

v IkiIooí blnvy a pllinl tialniím po 25c
Kínmriovak ÍI10 tti é proti souchotinám

A i' Ti iip repulillliiímltý navrenee
pro iiitl (Imlríklnllio souilce znitm )tkrajuriřim niiňlrn )nko)u mul ( tlvý av Sokolovně fonde pravým za l 00

jej do té míry Že se rozhodl leh

komysloou ženu usmrtit A ne

blahý úmysl ten také večer pro požitkem pro obveselení llyllnna amfs pro záludná po vnesvědomitý a vytiorny iravnia uy-dl-

v Oiiií( kurem %'i let a domov Jeho
nalvá % v ilrulKÍ wardí
Pan Troup Jot iiftvodil ikolskébn a

mysuvedl Smrtelně zraněná žena do IrJlolMMIo) nav Beránkoví lékárně
pravena byla do Clarkson hospi roh 16 a Wllllain 1'oiUrní stanlee— O úřad okresního assessora

uchází se ilarry D Keed Pantalii kdež v neděli v 8 hodin večer
II I I 1 Mí f --vlll VI

nxrodii v nkru hrto((ii n 1 uc

ihi)l tu s rilřl svíhiI do okresu
Mhonlnf O kdž navštěvoval oboenou
k'ilu do 11 It nM svébo niUtf prac-o-vs-

a oU-- svým v karuennlnh lomt-r-

skooala Nešťastný Reed nalézá

v městském žaláři a byl by

Keed nalézá se ve ulužbách nej
stárli pozemkové firmy v Nebras °Bts samV 11 iHi-c- odebral o s rtHÍil svými 1I0

okreau WaililnKfm 1 a zdi no R rnkti
tkáčova! aa farmi Koku lT( HM do

ce Byron Keed Co V obchodu
s pozemky nalézá se již od roku

nejraději kdyby beze víech od-

kládá byl oběšen Reed zaměst-

nán byl v dílnách Union Pacific

Krásný a velký
sklad pian

Weber Ludwig Story & Clark

Schíller Hamptoa Schoíf Bros

Fsrrand varhany

lAce

Sterling 165 Erbe 100

J876 a jest dnes snad oejschop- -
dráhy a tři dny před vraždou vzdal

nmirMuj aiMioivovai normiini sxoni v

faru na vstoupil na unlvarsitu low
skiiu kilcí vyatmloval jiríva jokii Wt
Hned nato uiadil v (imaze a věnoval

nějifm mužem v Omaze kterýž
se svého místa

Až zavítáte do Omahy k návštť-v-é

AK-SAR-B- EN

dovede správné a spravedlivě od
aa prakid pr4vníf:ké Jlí si dosud a ái6
ctiem provozuid— Sloučením závojů Hygeia
Pan Troup Jí kují za navrtaní svS pro

dřad tak anliiZitý Jftdinř- - lmfm iým

badnouti cenu majetku Koku

1897 byl členem přehlížet! komise

a platné služby jeho v hodnosti té

byly poplatníky městskými náležitě
Chickoring 165 Lyan & Hesly 100

rozbité tvůj hlavní stan v

Kuchyň byla požárem značni po

Škozena S pí Browoovou v do-

bě kdy se neltěstí událo byla
doma pouze malá její dceruBka

- Panu KnéŽáčkovi přihodilo
se minulý pátek něco neobyčejné
bo Vypravuje o tom takto: ''Lidé
zlatí co se nyní děje to je překva

pující V sobotu ráno jdu vám

pro pečivo k panu Vaíákovi Na

cestě zastavil mne pan Kalpar a

ptá se co míním t tím kozlem

jakživ jrn žádného kozla nerrěi!
Plám ae tedyi Jaký kozel? "I jen
oech na hlavě1' povídá mi Jne

"Vždyť jej mál na dvoře" "Já?"
povídám "lou to se miuírn po-

dívat J Ju tody zpět — a oastoj-te- t

Na dvoře stojí kozel uvázaný
u zelí které jstm draze zaplatil
Zelí bylo z polovice sežrané Co

teif? V?l jsm zlořečeného kozla
a poslal majiteli zároveň s účtem

tt 75 zá n Jra ié zelí" Majit se

vyjádřil žo )c t j drahý část Nyní
vyjiísiijts pan Ku'ŽíčeK pět dularo
ve siřílře odměny tomu kdo mu

poví kdo krt!iu tomu o jeho tm

portovtnérn ze I pověděl
'Šibřw V by měl vědět

jaký trtt na to postačí — zda li

irrť aneb konopný
provaz

— Nejbtarfím a proto také
hoMincem v LenUé

Praze jfut bet odporu hostinec

řízený po léta krajany ppSloupm
a Krumlem oa rohu 14 a Willíarn
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam

irtium (ixiliriiiii StuMí VAZI al lio J

kozto lnuta ěeatnébo )o:tlv'tir sv&io
mltbo a nanejfýt a:hopn:bo Krajaná
dejte mu tvfij liii! vxí

Creamery Co vlastněného Chas

Jíardiogem se závodem na vy-

rábění zmrzliny vlastněného 11

B Grahamem získá Omaha velíce

Nová firma HsHiog Cream Co

postaví novou budovu vedla žele

oceněny úřad okresního ats-sor- a

jt úřad nový a povinoos-t- l

zvoleného úředníka bud aby
roku 1904 odhadl cenu vekrío

BOSTON STOBEHlcí HtrIzářského obchodu
dreeseo Co na 9 a (larney ul nejvěiRírrt obchodu na západě

opatří ji nejnovjlmí stroji na

Emerson 123 Stemway zas

Ceciiiau přístroj k pianu
Výhodné splátky

Hřejte zatím co platíte
Ladění piana #150
Výborná práce

FoMdejUt neb doplíte sl o cenníky

Perííeld Piano Co
1'nkoJ 7 Ilee lliilMInír

přfz:tnf v Iftvo od ' Iftvatoru
Tel 701 ("46) Ornahi Neb

UUIUI KU llllOUIIi
vyrítíňl smetany rnáaia a zmrzli

Ě DOiÉDi Ú is

nemovitého majetku pro čtyři léta

Jest tudíž pro majitele pozemka

uaorsjvýi důležitým ay úřadu

toho dostalo se muži schopnému
A takým zajisté jest Ilarry D

Reed Dejte mu svých hlasů 1

— V pondělí ráno přisel k váž- -

ny a zaměstnávat! bude asi 50 zcela nové kteréž se pro-

dávají po I55 k dostání
jsou za 1 30 Hlaste se u

nému zranění rok a pfíl starý sy- -

Pět poschodí víchny naplněné --Uezplatoí čekárny—
Tlezplatné čekováuí balíčka— ISezplatná dodávka balíčků ~í

Uezjilatné umývárny-- Uezplatné použití telcíoiiů

Zpciiížíine éeky na vSecliny banky
Zatnětnáv£mrt Lnlirtl ínn at f iinn litf rn rtA ril
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dělníků a 6 až ia vozu

— Jedním z nejschopnějších
kandidáta pro úřad smírčího soud-

ce jest zajisté C II Wester Jahl

Jest starým osadníkem omažskýtn
a asi za joletého pobytu v měrně

tomto zinkal si správným a pří-

mým jednáním svým četných přá-

tel i mezi krajany Jméno Jeho

naíézati ae buda n konci hlasova-

cího lístku a nepochybujeme že

Vwiičí čeští biasQ svých mu příští
úterý neodeprou Pan Westtrdahl
li skutečně zaslouží všestranné

podpory republikánských voličů

g Nejvčtlf láce v Omae

assujiimjaiiiijsasiuiiíiiiwiiut

o

Jediný český obchod
vlaatul

SCHNEIDER & KLEIN
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ťojedete-l- i do Omahy podívat se na karneval

gjjjL Ak-Sar-Be- ti

oeopoirenle navštívit -

Berg-Swanso- n Co
' neboť budou prodávali

Sto padesátMužských vyhlášených Stein Bloch i Kuppenbeimer oblaků

právi tak ručně zhotovených jako by CIRÍlil
vám je krejčí ulil za I50 tento týden ulwiUU

četnou společnost a za nálevaou
usmívivé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jích zastavil se jednou ten

přijoe podruhé zase neboř nikde
se mu nedostane lepšího 'ttoíu'ani

ochotněji! obsluhy Pří hojném

ví I2J2 J IJal OMAHA HIB

Min akt li i lm~ll I LllfLi - 1 i~Ll Z
" kořalky a likéry vánti urubft za eeny oejlevnrjsl O

oni rotí u řvrti íra vi odbytu nembže býtí jinsk než Že

páček pí Chrn Ilíoseaové by-

dlící v č 2409 se v 13 ul Chla-

peček si hrál u tratě Illinois

Central dráhy když zasazen byl

přesunovteím parostrojem Byly
mu uříznuty tři prsty u levé ruky
a ruka aama byla mu velič roz-

drásána
'
Po oxlření lékařském

dopraven byl zraněný chlapeček
do nemocnice iv Jostía

— O oomioací pro úřad okres-

ního soudce na lístku republikán-
ském uchází se též Charles S El

gutteř bydlící v prvé warJěTýž
narodil se v San jose Cál„ roku
1S61 a v útlém věku přistěhoval
ae s rodiči svými do Omahy Vy-

chodí- zde obecné ikoljr odebral

st do Harvard kolejn Koku 1891

připultén bylk provozování prakce
právnické a jako právník těSÍ se

dobrému jménu — Krajané nali
měli by nad při předvolbách pa
matovat! '

— Minulý pálek potěšeni jsme
byli návštěvou slí Aňny J Lan-zerov- y

a jp' Edwarda Lauztra z

Hutchinson Mino Pan Ed Lau

zr navStěvuje zdcjM lékařskou

kolej a Ič sestra přijela a ním

prohlédnout st Omahu Slfečně

DULLÚII I MULItn 5 Oliira:t ÍM) tffilloii
Objednírky na venak vyřizují aa spolehlivě a zazboří t rdří
Oblíbený krajan JOH KAtXlK vtorui boaty ubilnuM

na čepu jest stála čerstvý řízný
Metzov ležák a co se týče likérů atoleníi zídesh rlieesataf

doutníků ta dostanete to oejlepěí
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

Žádný "imejď' nekoupí 33x4

1VS RICHTERi tnětniiKny

"KOTVOVÝ"

PA1M EXPELLER
Wi a nrhrnanftú titámktm Sotta"

Tři sta
Mužských Stein Bloch a Kuppenheimer

obleků po $1000
I J~lio a iw'iif:li Huifl fu& iyiit-ičim- l JAXDA A ŠPOL

čeítí pohrobníci a balzamovači
" v Čís 1335 již 13 ul

Krajané již by potřebovali slu
w PAutniuaoiťivy3 l - UJL It

Nejnovějlf triody mužské klobouky spodní a vrchní košile

kravaty Kmce atd Za vie zhoíí ručíme a nebude-l- i takové

jak je ozoamujrme Vraťte j' Ja doataoele peníze zpět

A Xovák vás obslouží
žeb jejich nechť jen s plnoa dů

MWollstein&Ca
prodá vám galloo

dobrého claretu kíkít0š™íbí za 65c
Přineste vlastní tvůj plucar a bude vát st ti pouze óocí

VOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 ul - Omaha Neb

ctyiípv fía Jsy taa věrou na ně se obrátí neboť do- -

savadní činnost jejich přesvědčila
každého že oikde lépe a tak vzor- a

ně za zvláStg mírné ceny obslou-- jf 35 ZUTÝCH 1%mmpk&f]
M u n nmumw 3 i

jgLanzerové íe mčito oaSY velice

žen býtí nemůže Jsou připraveni
di zavolání ve dne í 1 noci-Te-

l
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