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— V pátek ai v 1 U30 hod v

noci překvapili dva mladí lupiči
Mike Czaplewskiho hostinského
ve 3538 již 38 ul právě když
zavíral hostinec a poručili muahy
jim vydal vlechny hotové peníze
ZavřevŠa hostinského do Itdnice

vybrali s regiatru f 3 30 ve alf bře

ojčel stáhnuvše plynová světla
vzali CzapN wtkiiio t lednice a

pohrozilimu ne 14 li jim ihned

zbytek peně' H jej zastřelí V

lUllilAUllllillililUl — Zelma S CirUonOva rodilá
it v # i a P

Švédka vyzvedla si ve čtvrtekupozorněni ci Krajanům i

odpoledne u spolkového obvod
olho soudu občanský list a atala
so občankou Spojených Stála

tom vešel d ) hottince zadnímJest to prvý případ že ai Žena vy
dveřmi syn huií iského John 1

tomu vzali lupiči celých 33 centů

NejlepM tvrdé I infikké
uhlí vtho drubu (IonU-not- o

vždycky u slarťho

I L87ÍI10 715 jíž 13 01

TKL igi8
Tvrdá ublí Jeat tn ÍlO50 tun

t dohře uilnl ti kiloJS il Je zavai
objednají Jožlo cuna Juííovkrát
ká d'M bude rrýoi) Politá
vána rycht dovoz 1—

tavřrvft Czapitwkiho i syna

zvedla občanský list v Umaže 1

spolkového soudu '

— Omaha Watcř Co zažalov
la v pátek odpoledne ve spolko
vém obvodním soudě místo Oma

jeho du Itdnice beze stopy imi
zeli Polí clo o přepadení lom byla

NáS konečný

vyklizovací
výprodej

iuiUki'li a rhlapcekfch
a jtroniřfdiifi lÍŽkch ohlt kft

Mužké oblíky ceny I15 až liK
cena koocníbo vyklí
zovsclho výprodeje VpXU

Tj-l- obleky jiou
S c'i no-

vých odsiíuft luiev ř'Jnc neb

dvouřadou éh') stf-- i vkusné
míxtures i jedoobsrevné— vře

chny ručně zhotovené s vycpa-

nými rsniriy a Žíněnou látkou
v předka Nřjvřtlí lácc kdjko
liv nsbldnuta

CENA ítooo

uveuorrCna avssk ateil le jl as

podaří vypátrat! smělé lupiče
hu a vodárenskou komisi oa obnos

za nájem vodních neboť Cap'ewski jí mohl udati
žádá o rozsudek oa# ?T?Tf ??TYTTrfvrivn pouze že lupiči měli na obličejíchhydrantů a

obooa ten a zárovefl úrok od 30 bílé kape nik ' a obrovský revol
verčervna

— Vieliké naléhání nejvyššíbo — Proti II A UallJvl z č 303

i' fa jmi: se ihned řádná česk
dívka k vaření a vykooávioí prací
domácích Frice stálá a plat do

brý Hlast le u Mn Mali Čís
státního návladoího Hrowoa 1

Gco W Denneta tajemníka itát
již 11 ul a Samuel Motzovi z 4

303 íž 13 ul majitelům poptá
váren po práci vzneseno bylo vnshoře a — ní tqiializační a odhadčí komise

poslední době tolik stížnosti Že
řádoý dospělý

606 jt£ QÍ 13 Ul

PftlJMlí SE

chlapec oa učení

neb třebss i po

na okresního klerka Drezela aby
zanesl na odhadní listinu reservnl
fond Dřevařů Světa 1 Kruhu Dře- -

oa rozkaz policejního náčelníkai peksřstvl a
Donahue o kapítio Mosřyn v pávyučení Hlaste

vařeK bylo až dosud marným tek ráno přidělil jednoho policistuu p AVešika č

ul Omaha
1338 již 13

x
má ae všeobecně za to le letos ediné disinkiu v němž ae po

Mužssé kalhoty ceny I3 a

I350 na prodej po Jl 1 50 a

Ki'95'
Jaoti pruhované vkuané mlxturca

a Icdnouarevnrf dobře ihotovcué a

iÍĚních vzorků iM'Ml dobré jako- -

vůbec již k tomu nedojde ptávároy po práci nalézají aby— Spojené odbory pivečka ř4- -
varoval déloíky před nesvědo- -— V minulých dnech obdařena
milým jednáním výše zmíněných

(l jx a iiys
dů Slovan a Elíika 1'řemyslovna a

Til Jed Sokol hledí a úplným
uspokojením oa nedílol svůj přá

iproatředkovstrlů kteříž šibalství
avé provádějí spůsobem tak raííi

byla rodina p Stanley Drdly čís

331 William ul statným kluči-

nou p Fred Sláma bydlící v čís

1913 již 13 ul stal ae šťastným
tatínkem rozmilé děvuiky rovněž

toliký výlet pořádaný v Military novaným že jim policie nemůže
na kobylku a policejní úřady separku což i všichni účastníci do

MM Dtilekr 8 íěIíé kalhotami

Délaké obleky a krítkými kalhotami kromobyčejná nabídka
obleků pro malé chlapce k nošení brzy na podzim 1

pravidelné JJ3 30 obleky po ItzrtJ
avědiujl Každý se zcela voloě a

rodiny p j Zerultka c Cla 1303 pokouší aby měataký licenční

inspektor odvolsl li cense vydři- -přátelsky bavil po celé odpůldoe
k čemuž hlavně přispěl pěvoý pro

již 3 ul p Petra Drozdy z č
duchům těm Dětské velmi ěviblcké ruaké blůzy etonaký kroj námořnickéj 41 liz 8 ul rozmnoženy o

gram na kterém braly všechny
blůzy a Noríolkské obleky červené hnědé modré a pěknésličné dévušky Šťastným tatín — Francia Vávra jsou sslooíci

'A oumber one'' proto také vidy mixtures zhotovené ze sergů homespuns a cheviotů 1
veliký je ahon kdo oa řízném pro chlapce ve stáři 3 až 13 let ceny $3 50 po -- —'

kům gratulujeme!
— Městský plumbařský inspek-

tor John L Lynch jenž zastával
úřad ten as po pět let vzdal ae ve

Schlitzovu moku ai rád pochutná
10th &ten jen do hospody "u SHupce" IIAYDEM BROS Omaha Nob
Dodgozavítá kdo rád Štoí má trochu

ailoější ten "u Šnupce'' vždy načtvrtek ráno místa toho rozhně

de to oe lepší 1 doutníky jaké
vav ae nejspíše oa "politiku" z té

příčiny Že mu městská rada ne kouří Mahomed v ráji Franci t
Vávra také tam mají pakli něcochtěla povolili $i$ měsíčně na vy

Iržovánf dvou koní Na žádost
přijde tobě k chuti tu nalezneš

Presidentjeho ponechá jej msyor Moores v
tam lecoa dobrého k zakousnutí

(ífadé tom ještě 10 dní Lynch ke všemu je tam stále vtip a

smích že by to byl pro každéhozařídí li prý plumbařský závod ae

avým bratrem T J Lyoebem v É

319 jižní 19 ul Vzdal st prý
jřích kdo by v Omaze při oávště
vě avé nenavítívil kumpány tase

veselé oa rohu 13 1 William ulmísta toho proto že ve vlastním

— Výtečné licí stroje "Wheeler
závodě maže vydělali více oeŽ

kolik dostává od města z Čehož

ještě musí platíti poplatek oa
& VVilson" oejlevněji prodá vám

edini krajao J J Svoboda 1334
ižol 13 ul (v závodu známéhokampaň volební a různá vydání za

udržení ai vlivu Vzato mu to prý kloboučníka Fr Svobody) jakož
pět let nežli seznal Že ae politika
nevyplácí Služné plumbařakého

veškeré potřeby k těmto a jehly
éž atroje s druhé ruky téměř

Iewls a Clark výstavy Portland Oregon telo-grafu-
jo

Jak náaloduje:

"Iilahoph}i a dhkuji HdíkUltu Union

Paciflo ta ikvoitnou Lnrii a Olarkovu hro-Ivr- ku

Jut to jedna t ntjitlUlUljttch a

nejúplntjikh u tXeeh tydnnjeh te ipnjtni
1 tjttatou"

TI Již zamy&lcjf navllivitl

OrejjfoiiHlfrý Ifriij
naloznou t tito publikaci vzícnou zitaobu iofor

mací Poví vám o nojkrat&l ceatfi do výa'avD(ho
rnřnta co 1e vldótl na cestě a o zpáteční ceatfi

skrzo

Iínllíoiiiil
Nn pojídání zdarma v

City Ticket Onicc m Farnam St

ThoneaiO

zdarma na ruce Veškeré správky
inspektora obnáší I4 denně což

dělá za 26 pracovních dni jl 104
měíčně Není pochyby Že ucha

důkladoě a levně se vyřídí Důvě- -

ujte avému krajanu a oebudete
zečů o místo to vzdor "trpké''
zkušenosti pana Lvnche bude ha

eklamáoi Moje heslo: "Pocti-

vosti k cílil' 19tí
baděj

Krajan Frank Dřen jediný če- -
— Minulou středu brzy z rána

ký expreasák v Omaze získal si

správným a rychlým vykonáváním

apojené odbory podílu Přátel

nalich pěvců aefel ae hojoý počet
hned před 3 hodinou odpolední a

setrval až když kolem 6 hodiny

podala buráceti bouřka Viichni

přátelé neradi jen ae rozcházeli

když zábava byla v nejlepíí nála-

dě neb každý měl nejlepší příle
Žiiost ae pobavit jak zpěvem tak

tancem při zvucích Kofískova

orkestru a býti příznivého počasí
bylí by mnozí zůslsli na venkově
beoaonakém až do rána což lehc
mohli ježto zásoby vieho byly n

vyčerpatelné Výbor jeat apoko-je- n

fioaoíoě a óčaatoíci morálně

tedy jUto že možno podruhé opět
vyjiti ai a našimi epojenýwí pěvci
Jen jeit litovat že bratři ZČIij
alespoň" ti co bratrství vyhlašuji
ae nesůčasmili ono jest jim oěco

jiného zajlmavějll a některým do-

ma "za deaáček'' n porči jest též

milejší alespoR dokáží pro co

Jiou

— Příští čtvrtek bude opět po-

řádána zajímavá schůze klubu Ko

menský tis 3 v Omaze v česko-Bratrsk-
é

Škole na 13 a Ilickory
ul Program budě následovní:

Zpěvní solo přednese sic L Há-

davá básell předneseš' Pelická
deklamace pí Kostoryzové přeď
náška p Kostoryze — Jest Žá

doucoo aby se krajané v hojném
počtu účaitoili poučných a oprav-
du vzdělávacích schůzi klubových
k oimž jest vstup volný a každý
jeat srdečně vítán

~ V neděli dne 13 srpna od-

bývali evangeličtí krajané bydlící
u řeky první avé shromážděni v

místnosti anglické nedělní Školy
oa 3 a William ul Shromálděnl
vedl rev V Miniberger

— liellevuc s jména důvěrnici
tamo! kotlaje jiou telice poitleni
nad rozhodoutltn správy pouliční
dráhyie na podiím spojeni budou

pouliční dráhou a Umanou Dosud
oanl všik rozhodnuto pověděli
linie ta do Port Cnak přes
vue aneb do iitllavue pfus Po ti
Crook Prodtouteal triii na 6
ul sdíleno bylo nedostatkem

ivtiliakli kultjl a pleauvek jich}
zásylka dotud nedišls

— OiiiilikéHokulky uiK'litjl
latktčnl lábavu v Sokolovu! v o

bolu dne a siří Ystupué pause

tjo oiwbe Klidý jsl uctUt

i4n f

zemřela v Her Grand hotelu asi

ailetá pf L 13 Gibsonová kteráž
dle všeho v sebevražedném úmyslu
otrávila ae laudaoem Gibsonová

ubytovala se v hotelu tom před-

minulý čtvrtek přijevši do Omahy

prací mu avěřených také obliby u

našich krajanů že byl nucen poří-

dit! ai ještě vůz druhý aby mohl

příznivce své lépe a pohodlněji
obaloužiti Menší povoz jeho stojíLincoln Předminulé úterý k
oa 13 iiowarj ul vetu oa 13

William ul Pan Dřen může též
večeru atížena byla třeštivkou a

když povolán k ní byl Dr Wag
vypravili pohodlný vůz na výlety

Upozorněni ot krajanům !
Krajané naši mohou ae naH vgener nemohla mu sdílní ničeho

o své nemoci Stav ieil horšil ae
M 0 1každém případě úplně spolehnou

ti 4- 8-pak stále až ve středu Časně ráno
EMIL M D0BRY3E EXPRESSAiX i— Krajané již jsou milovníci

skonala Mrtvola jejl dopravena
byla do pohrobnického závodu

ýtečného moku Schlitzova a kte
Davisova a ve středu edpoledne II ae chtějí výborně pobavili mě- -
Dři Ltvcndrr a VVaggener pro

by navštívit! moderně zařízenývedli pitevní obdukci kterouž bylo hostinec 'u Habru' a s roh 13 a

atřhujo bábytek obatarává votkeru dopravu zavazadi! a

vbbo koná via co v obor tento udloM Ctřnyin kraJaDbm

poalouM aprávuó a ryrblo t% ceny tí líní řetu1 M4 k illapo
aiii dva viiy jťiluii stojí pfetl liotclim 1'rnha na robu 19

a William ul tlrubý na robu IQ a William ul

Úřadovat Jeho nalézá ae prozatím v Hotelu Praha TEL A 1814

Obydli Č 1417 jŽnl 14 ulice Omaha a —

William ul v němí vévodí zná- -jillěno že se Gibtooová otrávila
laudanem Nepodařilo se vypá-

trali nikoho 1 Jeti pftbuiofch a xf oblíbený hostinský Karel

Chleborád Kromě toho pošlou- -oá se a 1 to le maolel jejl L i)
( vám laramantol čárli oejlepšť efVTfTTf i WTTJTTTTYTTYfe efVTWTIfVfTfmmTffmGibson a Chicaga usmrcen tvl mi doutníky likéry jakol i chuť

při tiálcw vlaků oa Lske Shote a+ HHe -ým lákuakem 30- -tí
— Klegantol isřlieoý a bohatě

diái b lše Ctevrlandu Konečný
tUuiek lékařů byl le Gibsonová

siiohsoý obchod doutolkářský
pcdlahla chorobě laludrčol

vlastni pan Václav Dulátko v č

Nojiopái HOSTINEC v městě vlastni
Ut „ lllk M PIIIO II QTII I CÍ) wv-ii- p rk

ka SrW UllMOl lil Ol ILlUlt '"rJ
kUna iklilí 11 (Ir pil lutHiituvan4 a tlumici

vina lilróry a ao-dtnilr-
sr

— Dle vyjldNnl se Charles It6a jilot 13 ul Na akladě má
Mtnsotie a Mtirla drtny StfalgM ík velký výběr pěkných dýmek špi
Co tttbudou Irtcu bioakve laeiitv ček Importovaných labalšrsk

fvttj Htoriftv lvk '! eafeti NuJtvpM lv lhvov4sice a té příčiny le jich jtit skol i velké lásoby tabáku kuli
Telaíon A mů( liuuí skuti ih uta Olxluba viotaiVMyvšude poskrovnu kromě v Calilcr vého ŠAupaviho lvýkavého Kfalaaé a Omaky I a vmkuv Uou uttlvl MUal auy ta MopftBuU

a ti tUi wťitt bob s mřu iiuvul u ut tn saiuďka ť II Millura)oulolk jeho I104 k dostáni vull a Umnt plilitaié diklujf li
cínu kaldé sotUul mlítaoitl ti


