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l! lum liiin o íu i

ikť ir publiky lil d

Omnhy tHVttil

Areibinktip Dtiiútl Mmmix t

Z OMAHY NEB ♦

USMRCEN ELEgTRl
C5ÍM TROUDEM

CHřf l tUrl rr a kly
lltíttllftMO' II N lil AkU T

ltl silnleii odpoledne thtitllťtl

i Ukiiifkjm prwdeir k 1l nt 10

u! iVtnU dělníků nl

Mranoval vfttc utromu který se

bťhem bmie skáMl n oíthv-t- l

elektrické dláty UvWr db

♦ýpovídl ivídků vtp1lud na

fctrtun aby ulátimné včue nMtfl-ni- t

pf i frml nešťastným nrilipo-tření-

nehytd elektíitmu nnbit v

tlrůl a I na místí usmrcen

Mrtvola kteroi smidruid unosil e

ftmmn dolů btlu dopravena do

pohrobnického útavu

U přd tikem nn iwfu n 3

Maen d Vv tíibtni-- i Je ti'

jut tuto tabule iksii ittldtdi
pil jldč ď i v jiiom sméru rt

vlivá pdo-- l k piirhául tů'1'V'

tirpravoii ti řbuáďi
V ordiiaiud rAroveů navrhuje

nbtnezenl %ýky budov v n

kterýih íástlih na I11 "'P
l'0 tnp v jíuýh řástieh místa

l0 step aby h nejyi!í mír t

budov V eejépj roČstí

HUSOVA EC11UZE

nu f lim tm iiloli ji kukni ii i

V ťitft)' vnla d idkí událi1-m-t- l

til ii)plutlii tiíiny poill
Itřehtt hkj Mímmii1 ua iviU

Aitinlo1 biskup Dn-

nu! Tidey faiiiít Vauj?hftn a

rimnery venié AnMrnliV jii
rkb7ii1 e tn ivstf d i ÍJlms kn

POPLATKY za plyn Mifé iiávit-- pipeíe hyli v mi

nulém týdnu hosty ninttjk'eh luimusí bytí zvýšeny
Podii? rpravy výboru který v oKkft Vr sIÍihIu vrei-- tyl na je-

juli uvítáni proved-u- t v Creiuhto- -minulťtn tdiiu donktiíil přehlíd-

ku n ikotiinutil odlindri vloh %e

ídícníni plytiAťiiv n putMumdi
noví nud ít orlu pfinicřeuý pro-Briui- i

ke kterému dostavilo fc

lfr 1iin o"b Vc étvrtek ve- -
- i

pHjmft pro pfíAtl rok bude Ihned

piiidjlno o rvý ki iil poplatku ta oi v liln nu tMic si vxifiiyeii no- -

ti icpníiob' lni Ve Ktmtí nelič ho

STRUČNÉ ZPRÁVY Z

NAŠEHO MÍSTA

Přitenuié pr uje ne tm pU
ti dl ku MVetleld ekptrssnl di-- I

v iy neroplAuy ter mtvky
tuerOniahou n New Volkem

Ak-Si- r H"u slavnosti budou

v '' toto r''ř konány v OniKje od

lY do 2" íífí
Taním t eéid lýden pro obchod-

níky i venkova bude v naiem mí-

stí uspořádán v týdnu 23 srpna

Výstava čistými pot rutinami

buď V Omnze konána v týdnu 2

října
Oiuiížské bonlctaidy mají té

miř 40 mil délky
'

Kozlohn omažskýidi dobytčích

ohrtid zaujímá přes 2() akrů

Jean Cjildw ill omaŽsVý bkaut

bude zastupovat Omnhu ve štít-

ovém bhromáždíní v Londýní
Dokonale zdravý muž bydlel

v Omaze po relé 32 roky aniž by

byl kdy spatřil místskou rad- -

Dici

V omažokím obyvatelstvu jest

zastoupeno 2# nérodnoMÍ

Omaha míla již 2h mayorů
Tlíce v Omaze inn jí délky H2"i

mil

Na omažskí jiolicii nalézají se

92 vysloužilí vojínové
IJíhem letních mesíeů v Omn

ze spotřebuje se denní 2"10001000

plvti ríitoiujo" spoh fnoM řita
♦ 111 „i tl-- íf krtrlilotýidi flop

večer ňa 15 Hiekory ul IVdad

schůze budet Společný zpiv před
nes hudebních kousku na housle a

piano běsné u přednáška o vyzn i

oni 1 1 u -- 4i pro naši dobu Vstup

vdný — - V Ojnar

SPOLEK "ELKU" ZAMÝ

Bii POSTAVIT V OMAZE

BUDOVU ZA $1000003

telu bootlllil lili které M poilile-

lo přes k!t "soh a j'4 sc zúčastnilJM?ttn piTveni'' plynárnu vc vmi

též Kniiinioii n Viibin presidenttfiráu dm in I

STAVEBNÍ DĚLNICI vra
I rslt 1 publiky j ul uib cil f na

1 s'!!! s'iil ťkft lll
lliU MuHl ti liuie ISiftlUMll)Vl

i 'i I M r- - ni 1m

Kíors t t 'l lvu O

iiIui( a Míry V Milbioa
Uiá tiinh
l'il Anď-iKo- n 21 nit Mrý

tminha a IVance Dtolákova

slm l 1 loků Omeha

PŘENOSY MAJETKŮ

V n inuléiii týdnu pokud n- -

r'i kinjanů se týknji tvly ib

poremkový cli knih vtěleny násle-

dující pírnooy mnjetkůi
l'nt I' MeKillip manželka

Kraul ise šntejkabivé nu 17 lili-e- i

4'1 stopy severní d Hotmei

ave nn ní padni Mrané 4ltl1'
S) 4lMM

Josef Krnjíéek Marii Krajíéko-v- é

na 21 ulici Jmi Mop jižno od

1 lili''e tu západní struně liUxl0
st ViíM

lMw hkarda a manželka Nick

IVrslieovi a manželce na W tili-c- i

10) stop výehodné od 37 ulice

tm severní Hraní 10x131 st zn

Maric Pavlová Frank Piťhovi a

ninníelee jiho-zápnd- roh C3 o

Wirth Mlicc 100x12 M240í)
Fr Durr n manželku Víoe 8ý-korn-

na 7 ulici 83 stopy vý-

chodní od 23 uliee na severní

straní 40x128 st #S2"

Win Tueker a manželka Fric
da 1'ei'hové na 1G ulicí 100 stop
ceverní od J uliee na západní
straní 50x130 sl $2200

(Jodfrey Horáček n manželka

Kruuk Derloví a manželce severo-

západní roh 20 a K ul„ 1(K)130
st lf"ii(H
Kritz Muellcr a manželka Ant

Lacinovi na Phclps ul 13" stop
západní od I I ulice na severní

stlané 40x112 st íf "00O

ÍTtuik K Koloueh a manželka

Frank W Itozniajzlovi a ottat
na Dupont ul l"i(} ktop výehod- -

c'Me uo nnn i rnin isKt i rcmo- -

iiáietn při této liOKtiné byl omaí- -

ský oreibisknp J 1 Hurty kterýž
cejí 8E DO PRAČE

Pftl STARÉ MZDfi

iStavební dílníel ve bkutečnoHti

na viech vítUích budovách v na- -

9i( iniskupi Manmxe představil

severní a východní
cást omahy zatopena

VODOU z Missoum

Voda i játru Florenc© od března

Jti po třetí přelila te

přea břehy

Nížiny v severní a východní čá-

sti Omahy jmou upít znplavrny
vodou t leky Míitourl a jezera ve

Florence Voda ol půlnoci na

pondílí každí hodiny stoupla o

jeden pnlec v pondělí v pole-

dne dosáhla výše 1S stop
Povodeň jest výsledkem prud-

kých desTŮ v xú piiltif íásti Kontli

l)akoty n v krujinách podíl ho-

řejšího loku řeky Missouri
Množství farmářů mlíkuru

zahradníků pilin zabývalo se v

hi'omád ní Arcibiskup Mannix

po uvítací řeci dekoval lidem o- -

Rf tu místě zainřřtnnní podali o v ttuičským za uvé a družiny jeho u- -

vítání n pohostřní xa jejich zde

pobytu Mezi jiným pravil též

že vždy se siuilil n iří každé pří-

ležitosti bude sc Miňil poiiiáhati

Jiiiiiiiléni týdnu dokouřil pMilíd-pf- i

hV' dřívíjSI inzdť

ťiiii' těchto dclníků usfoupením
od Nvýcb poadnvkft nepodnikla
žádnho forniulního jnjnéuí nio-mciH-

!

fiiktcm jol o n tcinilo lid-

mi jii ne k práci naviitili it po

slabým proti silným Zároveň

Podle zprávy dittriktniho tuidi-h-

W 0 Senrue vznejeného vláil

ee omafeká lož? "Elků" v uej-Lliži- í

budotienosti postaví v tm-Se-

místí spolkovou budovu tu

jeden million dollarů Zároveň

bude loží zaháj tm kampaň na zí-

skání 2000 nových ílenň No-vinko- u

pFi noví bodobí bude za-

řízení celého jednoho patra ve-

škerým pohodlím u přepychem

výhradní pro ženy — manželky
a dcery členů Místní lože " K-

lku" přítomní čítá asi 1000 Čbv

nfi a předpokládá se když počet

dostoupí nu 4000 členů :
bud-snadn-

opatřiti potřebné fondy

nu postavení vhodné budovy j'ž
tude též jednou z nejvílších a

nejlépe vypravených spolkových

trallonii vodyčtem nové píijiiiutýih sdružení
Omaha má 220 jrroeerních ů

a 10"i spojených obchodů

Rioecrií a masných krámů

kontriiktofi nyní stavby plnou pa-

rou ženou ku předu Hlávka tr-

vala přes týden DMníci doptáva-
li tlil a 7"i centu na hodinu poža

lomy na prodoj
ORDINANCE NA ODSTRANĚdovali výřcní platu na 70 n Kjlevnou cenu—
NI PLAKÁTOVÝCH TABULI

Mlělil jak iiiixtridský lid unadno
vítíiiioti hlasů porazil

nucený odvod který prohlásil zn

"vojenský despot ímiiiih" — Ve

čtvrtek ráno ureibtskiip Mumiix a

l)iVnb ru řečnili též v Cndííhton
ové universit1 při kteréžto příle-

žitosti De Vuh ra mezi jiným pra-
vil že Irský národ žádá pouze

spriivcdlnosl "Pukli Amerika

užnut Irsko pomáhá Velké
Hritaiiii Americký lid soucítí s

Irskem vsak politická moe jet
protí nám Kdyby Anglie odvo-

lala Kvé vojsko z Iuidonberry
veškeré nepokoje též by přesila-ly- "

— Areitífjkup Marmix v pá

190 jižní 12 uliee — 5 uvil nic
centu

DLUHOPISY NA XOUPENÍ1H23 Mianii — 3 hVÍlniP - 27(K)

PLYNÁRNY VÁŽILY SCO LB

Novóu pásmovou ordinaiW o

Utere tylo jednáno před místekou

naší radou a bude-l- i přijata bu- -

j budov jež "Illkové" V celé zenu

vlahliií

MéMský komismr W } ťre ře

té od 2') uliee na pcveml straní Zditel odboru na účty n finance v

minubuu týdnu zasliil do New

Yorku io fjtpren!' paklík který

Í)0xl2í st $3200

POROTA OSVOBODILA OZNÁMENÍ OMRTl A DlKOVZDÁNlvážil 2U0 liber a obsahoval 5000 tek odejel se ttvojí družinou do
Rt Louisů DOMNĚLÉHO ÚTOČNÍKAdluhopisů tm JliiOO každý na vy- -

1 ( tA 1 t!" _„f _

140H Williom — obchodili lnidnVH

'I0t):i JtŽ !) ni — 7 uvít ve lký lot

(Vutt-- r — 5 v tnii' nnMi-k-

vodu — M1(K

421 T jU 12 til — 7 ít moderní

2'50t! }l 14 úl— (i vžt moderní

103137 již 11 ul — ?tyf i domy

3060 jii 12 til —5 svřt a koupťl

1321 Marthí ul — 14 vt nioder

14r jiipí 16 ulice — 9 fcvétnic

2432 již 17 ul — 3 vít moderní

Přihlahte m u rk Mkmc vel-

ký výbřr pskných domů a lotfi

na prodej Mát-- úinyM prodá-t- l

vQj niajptck obraťte ni nu iíita

v každčui pHpndé

Koupeni fiiyiiarny ijirrriiii pv

plátek jlroven h pojiítíním ohni MLADISTVÝ VÁLEČNÝ

M +27T0 Celková hodnota bon- - HRDINA ZABIT VLAKEM
Lueiano Hadicia st 1318 Pieree

ul„ byl porotou distrikt soudu
téměř po ély radíuídrt jest ♦30fKI(MjO

Komisař Ure a W (} Lambert

korponiéní právní rádce odejeli
uznán nevmným v případí za

vraždéní Jok Marina jiného Ita
v nedřlí do New Yorku kd vy la jenž byl 1 kvítím na 13 a

tnťní dluhopisy za hotové peníze Kprinjr ul úkrytu střelen a u

smrcenkterými mento Omaha zaplatí hpo

ííalpli 17-ťt-

syn M

II Jíalpha éís S7W jižní í ulí

ee byl v středu ni t iifcinreen
vlakem íisi 1 Viř 1'iíl'f západní od

Klkhorn Nebi 1'racoval pro U

1' dráhu n nalézal še na ceté k

domovu když byl vlakem zasažen
iWiiard byl áest stop vysoký a

když mu bylo ít roku dal se od-

vést i a héliem války po lo Jnéícfj

BERKA & MUSIL lefnosti za plynárnu a veSkcré á

soby na ruce
Ltlcinno ííadicia ml syn shora

jmenovaného jenž jest též vínén
ze zavraždím' Marina bude snad

352 Bee Blďg— Tel Doug-lu-
s 5007

ORDINANCE SMĚRU-

JÍCÍ PROTI DOMÁCÍMMulý oznamovatel
v tomty týdnu vyslýtdiJíí

Win Jolmsoii doznal před dí
a i i # inPÁNŮM — KETAStfM sloužil u J I pluku jízdy v Camp

Kam Jfoiuloii odklidž bjl éestntniti v iifllfini tmu ilotinni Juiicř'1
1'rěí'm mi niliit t ' i t Dan líuthr m'tký koiniaař

hiriKunm Miiuin troupem svoji
vinu 2e dopustil se 21 ňriora t r
útoku na Netlie Vacirko-vol- i

i eis 1018 jižní 10 ulice jež
proti nPmu při přelíčení sVedéila

propiihteii když run bylo ácstnáet
let ~přcdloil v tncstuk? rndé na Žú

dost ochranní líy nájemníků or raul íiaziske U roků starý
Ord ytr — A'lv Onlft

PRODÁ BE MifMlcrn vmí ilroií bydlící a rodiéi v čísle 270') Ardíiuinci kterou o htanoví aby
tylo považováno m trcstiihodíié

za ecz byl sudím odouzou na

roky do kázníce -řín4 ikirmi ludovou v dobřím bor ulice tyl ve čtvrtek in t na
27 a Leavřiiworth ul přejet téžkoti ťlliut irřpft tPliic lflmN
kým truckem řízeným (' Koad- -

požadovat více nežli řprávné
rozumné nájemné z dorníi rieto a

parťmentních příbytku Dalíím o

ZA TO ŽE SE VYHÝBAL

ODVODU BUDE POSLÁN

nebo )i(fi ti Km Ho 1 8t Ho

Omli N)b — A'lv 401 mekem é ":) Marínda ul„ a
tak vážní zrnnéii žo za nřkolik CO VOJENSKÉ KÁZNICEpatřením v ordinanci %c zapovídáMALÉ TARMY oJUjl Víra dobré
Iiodin ve tt'UV( nemoeniel zeGinfn! rozdílů proti rodinám i dít

tikýfh 0dli'b Libuii Kolin Loni mi Díle se titanoví aby tyla na David Goertzen bývalý farmář
u Aurora Nebr jenž byl ve Fortníniiř kdsi pfri 110 řMkých rodio

mřel Chlapec jel na bicyklu kt-t- y

se na tratíeh poulíénl káry pod
ním smekl a ou spadl pod kolem

pány domácí uvalena dnů i povo
lániiiniwn'1 krítiA jiAnl j0'1fifbl nví ú

rodr tJi roku Mim nAkoltk tMIuuú Omaha souzen pro vyhýbání e

jedoucí Iniek jehož jedno koloBnubdtíiBÚh tfjinkrt tiltďto odvodu tyl na základí potvrzené

Pod mocnými dojmy hlubokého zármutku oznamujeme
všem přátelům a známým kinntuou zprávu že navždy roz-

loučila se s námi vroucní milovaná niie manželka matku

sestra a babička paní

Marie Rajterová
(Rozená EKALOVA)

jež v pátek 18 června 1!20 v obydlí svého syna Edwarda

Kujfeyy čít 1711 jižní První ulice po díle trvající nemoci

skonala Pohřeb její konán v pondílí 21 června za hojní
účasti přátel spolkových a známých ze Koko-lovn- ý

13 a Murtha ul„ na hřbitov Koresl latuti kde byly
té lesné pozůstatky drahé naší tyjosli spopclníny a v úterý
22 června urna íf popeleni trvale uložena na ťYs!ém Národ-

ním hibitove i

Drahá naše bytost narodila se před 72 roky v kraji
pražském v Čechách do Ameriky a sice tjo CJevelandu při-

jela jalio 151etá dívka a v Omaze bydlela přen 10 roků

V nejtesklívřjší pro ná době bylo nám projeveno tolik
důkazů soustrastí a upřímného přátelství že pokládáme
za svojí povinnost vřele podíkovatí všem kdož ho přičinili
tol a žal náš zmírnili přišli neposledním pohledem drahou
nasí bytostí rozlowčiti a ji na poslední cestí doprovodili

Zvláštní naso vroucí díky nechť přijmou rt fiřednie0

sboru Boleslava íís GO J Č D Háje Martha OroVe čí--

10 W C„ spolku 8vomos M: 71 F U A a klubu Starých
Osadnic jichž všeeh drahá uařo bylobt byla ílenkyní za

tkliví provedení spolkových obřadů jakož t členkyiiř jíž
pohřbu zesnuli aví spolusestry síieoRlnily Dále pí II

Kořhková pí J Tětivová a p W Koííiko za krórní za píní

dojemných pitní pí M Mejstříkovi pí A McDonaldová
a pí M Kohoutová za obítavou výpomoc po dobu nemoee

a pří pohřbu 'J71 Jed Sokol Omaha za laskaví propůjčení
svhí síní Jíovníž srdeční naše díky náježí následujMm
dárcům kvétín: Klub Starý li sbor liolexlava í
ÍK) J £ D„ B A U„ cb m Kantem řstarj rodiny — Pp
Ant Tcsárek Frank Teafirek Jan Vejvoda dos Mfllíjífk
Frank Laítovíea Win Skala íos Pohm p a pí Oonahue

ji u pí (íuy Havěti p Vine lion pí Marie Uher p a pí
Frank Uher p Jan Uher pí Marie Mejstřík pí Kmma

Olseu pí Albia M':Doalt P pL Bauman p Frank Bviták

Julilova rodina p a pí: James K)hout pí Anna Komártk

p Joj Nochtietle p a pí Kdw znlák tíž srdeční dí-kuje-

tím dárcům jichž jména nepodařilo se nám zjilití
Upřímní naŘe díky náleží pohrobnickí řirmí Bratři Kořisko

za propůjčení svého ústavu a velice pečlivé vypravení
pohřbu

Cilaí přótdí ujíbfujom vú všecky Ž vzdy budím?
váUtií vzpora ína ti ochotné vaší #lulby již jt drahí njží
zmulé tytoití prokázali jakož í důkazů udúfeního přátel-atv- í

kterými snažili jsf? se hoře "rmk wuírniti n jeřté
jednou vžíuji Vám ect nejvroijenřjl díkttjí truchlM pozůstalí í

IBANK RÁJTER A maníci

EDWARD RAJTHRA & JTRANK PXNTNER

aynové JAN £2ALA Yukon Okla bratr %

11 : '

mWM ptrjitoi
června 1020

e

P

fifsvidtt nob fiMe un A Cb) POSEKEJTE PLEVEL NARl- - niejclo mu pře imůni iíáisť těla ho nálezu vojenskího souda n- -
AIsedrn k- - Ad 4? ZUJE ZDRAVOTNÍ ÚRAD fiídíi} trucku tyl zatčen ali po- - slaného z Chwaga do zdejií po

sádky odsouzen na jeden rok do
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