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ml

proti podobnému alehčování neb

výbor koná pouze povinnost sta-

novami mu vytknutou a idali zá-

konití jest k tomu oprávněn
muže se každý kdo o tom pochy-

buje otázali kteréhokoliv právní-

ka tak jako to učinil hřbitovní

výbor dříve oežli oau taxu počal
vybírati
Pročež budiž jednou pro vždy

připomenuto že tak dlouho po-

kud hřbitovní výbor bude konat

tprávně povinnosti své musí onu

taxu vybírati bť se to i někomu

protivilo na tak dfiležitou institu-

ci jakou právem nái Národní

Hřbitov jest a nikdo by se neměl
zdráhali tak nepatrnou Částkou

Bratři Semínovó
v č 1311 William ul

Mí ns vjsw-rvjíl- hojnost rVmlvrfho
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okamžik p Longin Folda chvat
ně známý bankéř Ž Clarkson Neb

Zavítal do Omany za obchodními

záležitostmi ale dlouho ae zde

uspořádá

Síio'B3l6s!2vaC60 JÍO

na amcrlrlď' pilcnií

ve čtvrtek 26 listopadu

t Soldliinií' na Již 18 ul

nezdržel Byli jsme návřtěvou

páně Foldovou velice poté&eni

— Jíž příští sobotu večer uspo
řádá bujará cvičící četa Táboru

Stále jRtž mluvíme vám o věctch jež máme na prodej Ne-

přejeme si abychom vás unavili ale zboží nafie jest hodnoty tak

výborné že nemůžeme si pomoci abychom o něm nemluvili

Chceme abyste zboží toto vidMi a pak budete vy mluvili o něm

svým přátelům Nale jet druh zboží jež potřebujete —což znamená
že obchodujeme se všemi potřebami jak pro domácnost tak pro
osobu- -

Yi$ odév pro muže a chlapec Jest nejlepňí
Xaíc ceny za tento odév Jsou neJIepAf

Máme obleky— též svrchníky několika různých střihů a několika

různých cen Můžete obdržet! dubrý užitečný oblek nebo tvrchník
za I750 nebo můžete si zabezpečili něco lepSlho za různé ceny až do

I2500 nebo I3000 za tyléž předměty Právě nyní máme zásoby
obleků a svrchníků jež se dříve prodávaly za Jta 50 Clfí
a J1300 na něž činíme zvláfttní výprodejnl cenu "'UlU

Měli byste přijiti a dovolili nám abychom vám ukázali toto
zboží I kdybyste neměli úmysl je koupiti

Svrchníky pro mladíky všech střihů od jtj 73 do in 50

Chlapecké obleky krátkými kalhotami l dvojitým předkem a o

tří kusech jti50 až 11500

Nyní dostavila se sézooa kdy trochu tepla nepůsobí nepříjemně
Jste připraveni? Můžeme vás vypravili v tomto oboru po vašem
vkusu a zálibě pokud se týle vytápěcích i vařících kamen Nu Se ceny
kamen jsou přiměřené Též vám můžeme posloužili různými před-

měty pro domácnost
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Hlmsnovski'ho thé proti souchotinám
$100
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Potřtbujete li UHLÍ objednej

Sokolovny který po minulé dva

týdoy churavěl takže i na lůžko

po nějaký den upoutio byl opít
ae pozdravuje — nepoddajoá jeho

povaha sokolská zvítězila

— Občané oa 15 ulici jižně od

WilliaTi požádali o srovnání ulice

až po Lincoln Ave Nánledkem

toho bude snížena o 3 —6 stop S

prací započne ae nepochybní jtítí
letos

— Vícra odpoledne bylo na

15 ul živo neboť slavila zde ve-

selku sl Marie Korousova s p

Fr Dvolákem U 2 hod odpo-

lední odvezeni snoubenci do chrá-

mu kdež spoutáni ve svazek man

želský vlp Vránkem Po oddav-kác- h

následovala hostina v doně
rodíSů nevěstiných kteréž zú-

častnili se cetoí přátelé a známí

novomanžsla Večtr když byl

již svatební kvas v proudu dosta-

vil se Pěvecký odbor TJS aby

zapěl svojí spoluílenkyni — ne-

věstě svatební Zábava byla ve-

selá vše bylo v nejlepšl náladě

Přejeme novomanželům aby z po-

dobného rozmaru nevycházeli

— Jak se dovldámezakoupili v

nové městské tržnici místo též

nasi čilí obchodnici CraiM Kunclo-v- é

Je to tušíme prvoí teskí
firma která tak učinila

— Naše česká Praha vzrůstá

neboť v nedávných dnech dokon

čeoo zde několik nových staveb

Pan Zelený postavil nové obydlí
v ulici Witliam pan Zajíc jakož i

pan E Chleborád v ulici 15 pan
Netuiil v ul 14 kdežto p Neje-pínsk- ý

dostavuje prostornou resi-

denci na 16 proti {kole Komen-

ského

— Zábava pořádaná Pěveckým
Odborem T J Sokol ve prop'cb
krupobitím stížených ve staré vla-

stí vynesla kolem dvanáctí dolarů

Je to málo avSk víc e

očekávat! při tik lal-- ni Itívě

jakou byla Sokolovna v nobotu

poctěna Vždyť ami pořadatelé
se obávali že bude to vlaniné

krupobitím pro ně — nebo že po-

boří sami místo aby potlučeným

prospěli Plesu zúčastnili se hlav

ní lidé mladSÍ kteří drželi přátel

te si je u české firmy

IVriMpiir Coul CJo

jejíž úřadovna nalézá se oa 14 a

William til a sklad v Chicago
Lumber Yardu Firma tato pro Hprárná' olliky prs muže a boiliy
dává uhlí vieho druhu a zaručujíc

plné uspokojení žádá o přlzefl

krajanů FRANK KAŠPAR

ji
— řiditel

Gal kbelík 13c
Kuch fiská pilka na msto 23c
Kruh kolem roury 3c
Držadla k žehličkám 3c

roura 9c

30x30 plech pod kamna 39c

Lopatka na uhlí 3c
Kbelík na uhlí 15c— Nejstarším a proto také nej- -

Ncbraska č 4771 MWA sou-

kromý večírek stůj v síni p J W

Hrocha Ač do zábavy létu ninjl

přístup pouze hosté zvaní ut-p-

chybujeme ani v nejmeoMm Žc

účastenství bude velké neboť cvi-

čící četa získala si v době svého

trváaí nesčetných přátel nejen
mezi krajany aie i mezi jínoná-rodov-

Pořádající výbor posta-
ral se o výbornou hudbu a zaru-

čuje všem účastníkům srdečnou t
sousedskou zábavu Přijďte se

obveselit do čilého kroužku stát

ných lesníků !

— Třináctý výroíol ples Podp
Sokola Tyri č I pořádaný min

sobotu večer v síoi J W Hrocha

vydařil se opětně skvěle Náv&tě-v- a

byla obrovská a hosté bavili se

až do pozdního rána Inu Tyríáci

jsou holt paSácíl Pořádají do

roka j'-- dvě nanejvýš tři zábavy
ale dají si na nich záleželi Atak
bez velkých trubiá spolkové jmění

jejich roste a— roste

— Schůze republikánů prvé a

druhé wardy pořádaná minulý
čtvrtek vtčíT v Národní slai p J

Ondráčka byla velmi sluSně na-

vštívena- Ve schůzí té řečnili

mimo kandidáty a republi-

kánského okres výboru Cowull

K J Cornísh Joba L Kennedy

Oblíbenějším hostincem v českť

Praze jest bez odporu hontinec

Pozoruhodný nákup oblek íi a

Kvrclmíkfi-- - Ony Neříznuty až

na díeíi
Hotové peníze činily divy ve východních

trzích následkem pozdní doby podzimní

sézony Nakoupili jsme mnoho za radi-

kálně tnížené ceny a nyní není případu v

dějinách oděvu aby kdy nabídnut byl za

tak velice láksvé úpf'rné ceny jako tento

řízený po léta krajaoy pp Sloupem

ZaSlete vždy poítovoí objednávky obchedu jenž vát uspokojí
nebo peníze vám vrátí

HAYDEN BROS 16 a Dodge ul Omaha
a Krumlem na rohu 14 a William

li)

yť

ul 1'řijtfte do útulného hostince

toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou

usmívavé tváře starých známých

pp Adams t Prokopa Kdo v ho

lj 1 19 II mn li
Miiíik nejli jiíf ftn& dlati1 hotovi yyxoee cenné

obleky a svrchníky vyznaiiA
riHliMka jraviileltiycb 12" #2250
alZSoo za

stinci jich zastavil se jednou teti

pííjoe podruhé zase choť nikde

se mu nedostane lepáího 'itofu'101

ochotnější obtíluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak nrž a

čepu jet stále črstvý řízný
Metzův kžák a co se týče likérů a

os OCfatfiy
MiiiiMf árlrtý vj!jr'lej muiUkch dokonalcli olilcků a
arrthnlkii vác# tlí hilnoty dokonalé i co do
střihu í co do ahutuvení $10

Velký výprodej líicídoutníků tu dostanete to nejlcpftí

zboží v trhu neboť Sloup a Krutni

žádný ''šmejd'' nekoupí ajM
Zvláštní vyklad mužských mékkých a tvrdýth klobouků

nejnovřjší mody a tarev WlM) u Wskou ušlechtilou zábavu asi do

BOSTON STORB

a Ed Kosewater- -

--— Ve čtvrtek ve 3:43 hod ráno

spozorován I yl požár v budově č

lili Ilowarď ul náležející
firmě Kirschbraun &

Sonsčlenem divadelní společnosti
"FaUe Step" p Gouldem Týl
ubíral se 1 Krugova diva JI do

VÍNA A LIKÉRY

druhé bodíoy t půlnoci
— - Připravte se na skvělou zá-

bavu kterou bspořádá četa Tibo

ta Nebrasaká Lípa £ 18} W VV

v sobotu dne 14 listopadu v

síni Metzově Výbor zábavo! vy-

nasnaží se sby zábivt tato každé

bo uspckojiU Yittupué obnáší

Zvláštní výhodní! nabídka
Zvláštní vprodej počínající
v pomleli dne i llntopadu

Ova železniční náklady koberců$1100 vín u lihovin
##50

#U)0
L rohožek voskového plátna a linolea

koupených f jednoho železničního výmolu Něco

a tohoto zboží bylo velmi málo poškozeno
— jiné jest úplně zachovalé a neporušené

Tyto výprodeje jsou v pondělí i v úterý 2 a 3 Ilitop

15c osoba n5
—- Minulé úterý pozdí v nocí

oloupen byl krajan p John Urban

bydlící v č 315 Leavenwortb ul

zaměstnaný u Electric Light Co

o tvou týdol mzdu v obnosu tij-5- 0
Krajan Urban zastavit se na

nějakou tu sklenku pěnivého moku

v jednom hostinci a zde počasto-

val též Johaa Kártena a Charles

Cartwrigbta kteříž viak ieredoě

e mu odměnili Sledovali pana
Urbana jenž klidní te bral domů
na 7 a Leaveaworth kdež Karteu

jej podržel a Cartwright peníze mu

vybral Oba lupiči byli zatčeni a

panem Urbanem stotožněni Cart-wrig- ht

odteděl si již dva tresty v

káznici

Činíme následovní kombinovanou výhodnou nshdlku za kupní cenu thyiium
uvedli vs známost n výborné zssohy a proto u'lnlll jim komhlnael 9 lahví na

Hub nejlenífeh drubo OilfMrtiěuJema tyuéjil řislé vboré druby zvlíítě

prr lékařské ůM Jest to zboží vzof né jež by mélo btl chováno v kaidéin domř

pro případ nahodilé potřeby a nemoci

Labvs pskovány Jsíu bepeřoé v pJíkné jilnoiluché dřevC-n- badné z nM

dohlídky a nebude II fím možno seznali že obdrželi jste lepií bodnutu oežlokou

můžete dostat tluds Jinde tnfižete mtrn zboží vrátltl a my s radostí vrátíme vám

neprodlené v4 peníz Pamatujte že posýláina éplní vyplaeenrb test kvartů

ti hupni unii M Vl) (ceny 1 M nebo drhnu t kvartů a Hupni tmu (7 V)t Ireny

llt00) jak náa1dujei

a kvtrty líillert Old Priváte Stock Kye pravidelná cena laoo
t kvart výborného kalifornského Fort Wtne pravidelná cena 75

I kvart lííller's Pure Kock and Rye pravidelná cena 1 00

a kvtiíy Jlillr't Home Made Blackherry Brandy prav cena t73

—Krajané pozor! Známý a oblí-bt-n- ý

hostinec na 15 ulici vedle

"Creifhton Orpheum" jejž
dřív-vlastni- l

Rudy Havelka t po něm

Louis Máchal řídí nyní chválo

známý krajan Jos Novák Bude

mu největMm potříením posloužili

vždy krajanům řízným pivkem

výbornými doutníky a nejleplími

likéry Pravé plzeňské a chutný1

zákusek stále oa ruce Přátelé 1

známí zastaví se zajisté u Nováka

kdykoliv budou níií cestu do

města x

— Krajany naSe upozorňujeme
oa eleffaotně zařízený Hoy'i Home

Saloon na rohu 13 a Howard ul

v němi opět hospodaří osvědčený
český hostinský p Anton Křeček

Jdete li do města aneb z města a

jste-l- í toužení hladem neb Žízní

zajděte ti do hostince Křečkova

kdei řízným ležákem Storzovým

zaplatíte žízeři a chutnými zákuzky

ukojíte hlad Též I o nějaký ten

říznější doušek a výborné doutníky

jest pečliví postaráno Zl nálev-no- u

naleznete buď samého Toníka

aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najberga kteří! vzorní

vát obslouží Tel: Aaja6
— Kouříte rádi dobrý doutník?

jestli ano toi zastavte te u Vic

Dulátka 1248 jii 13 ul a požá-

dejte o "My beat" Při tom mů-

žete tí vybrtti pěknou dýmko
aneb ipičku jichž mi Dulátko

hojnou zásobu jako! i tabák kuř-lav- ý

IBupavý a ivýkavý Doutní-níkov- ý

tabák prodává nyní libru

i Jediný český obchod- -

O duinl

SCHNEIDER & KLEIN
o
JI

sCelkem Ij 50'♦r

hotelu St James když pojednou
uzřel jasné světlo v hořejších po-

schodích Kirscbbrtunovy budovy
Sdělil to ttučnímu kierkovi a týž

dal ihned poplaSné znamení Když
se hasiči k požáru dostavili vyra-

zily plameny jii střechou a před-

ními okny budovy Hustý kouř
v mohutných sloupech valil se k

obloze a prudkým větrem sever-

ním roznášen byl déHť jisker iiroko
daleko Hasiči zahljilí boj proti
zhoubnému Živlu s předu i ze zadu

budovy a iett mocných proudů vo-

dy vrhali do šlehajících plamenů
Neí zdálo se ie vzdor veškerému

jich úsilí zachvátí plameny i bu

dovy sousední Koneční ale po-

dařilo te jim přece požár ovlád-

nout! Celková ikoda s působe-

ná na zboží strojích a budově

oJhaduje se oa 150000 a jest

prý úplni kryta pojištěním Při

požáru byl zraněn hasi! John
Manuel kterýž se soudruhem John

Engelem nalézali te ve čtvrtém

poschodí v předu budovy když

oajednou z druhého poschodí pla-

meny vyrazily Mangel skočil se

žebř'ku ale upadl a pohmoždil ti

nohu

— Letot máme my Čechové

pouze jediného kandidáta a tím

jest p Louis Berka jenž byl
za po'icejního soudce

Pan Berka jest bystrý právník

dobrý Čech a osvědčeoý úředník

Výborné schopnosti jeho uznávají
i političtí jeho odpůrci Pro tyto

přední vlattnosti tvé zasluhuje ti

podpor vtecb občanů a tudíž i

viecb krajanů Volte jej bel ohle-

dá na politická tvé vyznáni

V i 12J2 J 13 ul 0MARA KtB %

Mámu na sklad vf horná luijiortovaná I kalifornská vína kentucké M

kořalky a likéry viaib Urubb za cmjr ntJlevnf JHI

j
Olfirt CU)o in Ilon %

witwierittwt 7akowt
ntittravta tot vvtainv Drcni

Celá bednso Sesli kvartech s H00 typUrtnd neb dvojnásobní každého

zUží—dn'l kvartů elkem— ti $1Miplit Tato zvláítn! nabídka

ObJedneJU st tď—l'usltsl pro cnn( 8

MILLER LIQUOIt CO Objodnávky na vnek vyřizuji ae spolehlivé a za zboží ta raf
Otdtbcny krajan JOH KAlÍK vzoruá honty obsloužírbeumatiamu noural atd

1309 Farnam St - - - Omaha Neb
— - - - - r

IrKA líICMTIBA nttmnimf

"KOTVOVÝ"

PAIN EXPELLER
Mm MaMUýuti ifktitktril ijrttiUmd:

Riley Brothers Co
IImmM11 Im fía fiirk J
r'"Tv li'""' 1- Hf0IVWUW trtri VELKOOBCHODNÍCI

rji Bodwuhodwmvlw

MWoUstein&Co
prodá vám gsllcn

dobrého claretu tt"talrn"0 za 65c
Přineste vlastní tvůj plucar a bude vás stát! pouze 6jc

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

meumirramtmneuraiQu "TW- -

" tunv vun Likéry adoutníky
Old Mllltary Hye — Diamond II Kye

N B Archer IJourbon

1118 Fnriinm t 03I1IV

I Zf Oc vili UMník mS fU nrw

za ajc 7—

— Chcete li si pochutnat! na

dobrém tučoém "catfithu" zajdi
te ti k ntlemu řezoíku Joe Vopál-kov- í

na 5 a Williard ul kterýž
má každou středu čerstvé Při

tom ti můžete n něho koupiti též

čerstvý íarmerský med nejlepíí

jakosti 10

Odpor" tynfkaýirtmí UkaH
W" 1

- -


