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OMAHA Mayar Drjr Mox atfvk jsou ldilol tvít pro mokré pca-- í

IMržují Mí# nohy suelií a tepl rUrkni ván lřfd deUíui ní'

lfm blátrtniji-žl- o mují mezi vmlřoí a venkovní podiví vložený

korkoví neorttMMikavf isilílálík rrM-- í ié!liulinu mezi umům i
kftží a Hivkou a pržeov okraj kttrýí ďlílA Dry-H- stv Zř

Oř Richtera

PAIN

Expeller
Pravý prírbazl

pkklíkfcch

Zamítníta vim-k-

nepromokavý od
Oraab v minulém týdnu hostila

dva vynikající muži

Nalézujíco c nu vé eeté do

Vun Fruncísku k fiávílžvé výata

vy v pátek ráno v Omaze na ní-xoli-
k

hodin zustuvíl v JI Ford

m m u—i

paklíky jei r

jmou opstřfřié ko

tvcu — uMhkIuí millionář a velkovýrobce molo- -

tnaékou rovcli kar u v Hobotu ojřt 'ilio
'''i A Óf vm l lékárníků prinw

DRY-- SOX

M l li„ i'„rw HNI ii tl iil
4 t mUt — liul „ 1 inI J( v
l UUI'
Vklrkt — HI4H IO MM'"f -

tkhtéxl némiii Hl'l't Mmtli II um (

ktiipij pobízeli Kdyí kJol u
♦hromáždřfiých podotknul i Jej}

manžel wU naleží národu Ježto

iiiio zemfi Jej nulní potřebují- - tu

ffl paní Kdmonová wlimžovíl "0
nikoliv Tom nenáleží nikomu než

pouzu mní I" — Vo í Mr Kdínoii

vyprávřl Omahou jel před 4)

roky kfly ovrlem tok pohodlni do-

pravu nebyla Tak? nyní očekával
Ž uzří roulthU1 piintí planiny ku

vmu překvopefií ale tiblcdal vín-d-

kráHiié farmy železniční y-
-

'tein báječná zlepScfiý N' oliZ

ku po Moinlí ohledli- - připravení c

Kpoj Htátfí pro válku odpovřdél
to že vile velká vClíiiy záleí na
řaMO[iíech líude-l- i veřffjrioxt

vychována aby ní přála
by Kpoj Hiáty připraveny byly

koníren přání to uskuteční fsir

dávno HHturiovťiiý námořní porad
ní výbor jehož Mr Kdinon JeM

přednedoil vezme problémy tylo
V ávahu u v brzku bude lid požá-

dán aby v dopineeh (f usk ná-

hledy olilednfj příprav pro válku

ndclil Nyní Mr Kilínon iiraeuji-n-
a

zdokonalení podmořských clu

ii Ti a bádá zdali Ne mu podaří pod

moinké čluny úplné zbudovat zde

v Americe bez jakéhokoli v dovři- -

inu počítat na wmiioteul políek
Nikdo tudíž nemilí divit U ion-pež- u

jríťpadád a konečné í vraž

dy ui% tmkwM ulicích bují když po

licí! vénuji! vieiiiii Jinému pozor-

nost — na prvém místí ovm-h- i aby
s nezákonné lihoviny neprodává
ly Jebkó žeiSlífiy nekalí o

iieprováflf ly a teprve klyž nékam

policie Ji-- volána anebo vražila Jet
spáchána zodpovídal autority
sliledají že miijí málo mužstva O

i hrana občanu zátáv4 tedy nu

druhém misií čilí na pospas lo-

trům kfi-ř- í ani vraždy n neíiíil
roiilcdni broxkvo v U-t-o aezoná

V min týdnu byly lo Ornuhy

přivezeny tří káry broskví — po-

slední v této sezoiií Z okolí l'eoiiiii

v Colorado Jsou lahodní chulí a

spise hodí se k jídlu než k naklá-

dání V malém se prodávaly za

7íe bednu - - Vinné hrozny druhu

"concord" ze státu New Vorku n

Michigan v mím týdnu prodával
se H líberní koAík za '5'lc kaliforn-

ské hrozny druhu "lokny" ti liber-n- í

koSík za :w-- :ir v trhu — Ja-

blek nebylo sniid nikdy vb-- )

záfiadu jablka prodávala se zu

♦ nž t200 bednu Domácí jabl-k- a

za 15 až 20! peek u ní která vel-m- i

dobrA zu 00 a íile buSI v trhu —

Kalifornské ořechy vybrané pro-

dávaly n' za 20e Ib — Hrušky
druhu " winter nellis" byly %k tu

ret a jest jich došli clí bram
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tu u uvij NoukromA kíry zatunirtíl

dvh u zdrilinl m j iříjiouti
VAuk i Mr liifiidor' liluvní jedna
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fllltfltl ftll ttlf ti laafl Ačkolivin-žl- i je k noIm' piintil Jakmile materiálu z ciziny
WIUOS COMMON- - Mr ICdisoii jest hluchým a včtíiiiu

ikINkl utni kuliln
le byl jejich riAvfilévou hotov vy-

pravil hc zcela nám z nádraíí do

in a he oznámení za
rozprávky koná pomocí psaní pře-

ce horliví na dchni é v tčehto zálc
řalí lftAKaiia "mrnlt

wtlérělut laMuay tlil" rrnxll ilfal ahi k

r HtUťm vím mu iwir " filniMlnl orfin
Uail fl r arírhá Slil '

afclaala iWíitht alMlHa lmluli hu'il ifcánl

pfurafcnil liyliia luh faa'aii aul'aiia IiHí t
luk ul kil o iiiIi tilť (tulka i miun

Mi I U lliHjr (Miluji Mř ul uVIIIxfUj ttuku
H Hnt lié Mním ml-- l pflrv-iif- i N lulliHi nr
i4 lna ninii lín li kii ii

ni m U' mmi (1'wi
JwiU i jVmii4 alilné l'ř ntui'

dlti4 k linypjin k ftn4#iil lia-i-

M lrh' lipiifltl rMiftlUluffl

vleo nežil pótl tlsio
rulul1 zhotovených

Obleku a zimníku za - $15 $20 $25

kterým se nevyrovnají ve niřs!"" m už

Jloíitiiňie nejvícM u své peníze nu Suty Každý spčcliá h

pmlíiiiiiílio ííithlvii hned víiik nekupujte nikde

porovnejte hodnotu n jist'- - budí te nánleiloval lav lidu ilo a

lilu vnílio stnnii íuUlvcm Vi kcré nové mody látky bar-

vy a o 410 vetií limliioln za 4'iř

Nebrmika "Ooodwcar" obloty a zimníky li $10
tí hedvábnou podšívkou Clicntorfiold svrclmíky $15 $20 $25

Tužké zimníky --- tiíc — za $7W aí $&0

Kloboiikv — dolin B Sli cori druhu I rilřevíce a nejvřt-h- '

a v k 1 1 mužkéli'1 tcplélio s[ioiliiího prádlu rukuviéck

h Aťiitďsii iiiodiiích koAil a 4ilck

Prohlédnuto si nařo výkladní okna

SPHAVNfi HATHTVO 'UO WWtV A KNY

Ad na L'0 a Ilarney ul do Kordový
jediiateliiy Když hí hyl celý zá-

vod prohledl a n ředitelem poho-

vořil zaíc) hp jcílé podívat lo pra-

covních inírrtiiohtí kdo k každým
htrojníkeni potřáHl ní pravicí Mr

Kord býval hám Ktrojiiíkem u vždy
m potfKením Htrojírny v závodich

NpoleénoHti jroMlídí — Také paní
KdÍHonová když jejich Houkromá

káru v nádraží na poutními! koleje

bor a cibule přichází do trhu hoj
nost a jsou laciné Ibinauy neby-

ly nikdy lepší ani za tak přiměře-

nou cenu jako ku konci min tý-

dne

Výatava v Omaze zhotoveného
zboží

OninžAtí továrníci jichž se pocí-l- á

na 100 vážné pomýšlí nu uspo-

řádání v nijaké zvláští výhodné

žítoslei h vždy e podílí Dálo jra
vil že Hvčtová zánohy uhlí nelni

don jcáté dlouho vyčerpány juk
míle ale k tomu dojde že hpád de

ilé bude obrácen k vyvození clck

trícké hily Vynálezci ne rodí tí k"

nedělají dovozoval Mnoho far

meríi bankéřů a lidí rňzné život

ní dráhy jsou ve hvčiii nitru
— v jednom čí jiném obo

ru a mtdi by (tvých Hcbopnoslí v

píÍHliiHiicm oboru pro dobro vieho

lidstvu využil kovat Mr

rwjwu kii iiumiii iiii i
ý

VI' INU) In" p #iiiifi jpiinit
U tím NllltiUJi rNIU

Jih v imll tětrma Mk Irán
kiHNU k rk i kluohcté Híí
tajili kina (4fkMl

WH10N i an onum CO

(lnknrr )

til InUr Kinf Uld

lOUIkVILLI KY byla přesunuta a řada Omažanň

přála mi je přivítali namítala rr
Holiitné že její rnanžel nennií býti
nikým za žádných okolností výru-ňová-

Jakmile ale podána jí byla
kráhtiá kytice tu ihned přivit iv
ho usmála n výbor občan A dále k

Mladý pun VVm Zcinúnck o

nímž junu! jiá dříve pHiícHli zjrú-v- u

ía jiolxtou]iil operuci nu zá-n-
řt

rlc[cho fctřeva v LíhIit iiftuoc-nic- i

ho pomalu zotavuje

položené místnosti trvalí výstavy
v Omaze zhotoveného zboží u po-

kusí se veřejnost poučit do té mí

ry aby pokud možno používala do

mácích výrobku L Hníith clen

lírmy Siuilli Mutiufacturintf Co

sbírá podpisy mezi místními to-

várníky a očekává Že pří nejnien-sín- i

200 z nich bude se nu zamý-

šleném podniku podílet Veškeré

továrny podporující výstavu vy-

loží v ní své výrobky a muž klé-

ry výstavku hnilo mít pod dohle-

dem sdílí návStévníkfifn výhody

jež jim z užívání zboží v Omaze

zhotoveného vzejdou

Černá ruka vyhrožuje ealonúm

Na inéstskou radnici byl zaslán

ač 07 roku Ntár tčíí ni dobrému
zdraví u při jeho příjezdu prvá

jeho otázka hc vztahovala na 'rodi-

nu KoHCwateru Pravil že byl pří
tělem zesnulého Fdwurdtt Kose

wiitern jehož dohře znal it vysoce
si vážil Mr Edison vzácný

i když cestuje pilné a ne

přetržit pracnjo na problémech
jež vo své mysli chová a vždy má

po ruce nčkolik jeinnú ořezaných
lůžek papír a (fiiinu na vymasto-ván- í

'

Výítražná náv&atí pro autoisty
ískolní rada obdržela část objed-

naných iiávcsUiích tabulí m nApi-s-

"slow down" jež v pondélí Ku-ge- l

ředitel policejního odboru

spolu n Kinlnysonem dozorcem na

Školní budovy počul před veřej

Nové obleky a zimnilcy

hkó výrobky pana Tesař! jenž ni-

jaký čiih dříve v konsultuj obchod

vedl Pun Tesař jest znám juko

znamenitý uzenář a ježto súm a'
výrobo zboží vén uje Ue v oboru

lom očekávat vždy pochoutku
("Vrství masa u veškeré uzenÁřské

výrobky obdržíte nyní tedy jak v

hlavním obchodí nu 16 ul v číh

1 1 1 H tak i v odbočce na jižní 13

kož i veškeré pivovary jinak bu-

dete toho velmi pykat Potom hu-k't-

li si přát iiiúŽclij jo ukíížo

vat — Jeden jenž iióco vil" —

Psaní jež nebylo ani post znám-

kou opatřeno bylo doučeno vlád-

ním úřudúm

Pan Anton Tesař známý řez-

ník a uzenář z Mi 1 118 jižní 10

ul h námi sdélil že v tčehto dnech

výhružný dopis který přijmul u ul v čísle 1721 v obchodí dílotevfx-- l odbořku v obchodo del
otevřel mčstskýklerk Tom Oy"-

-

konsunul řk 172:} jižní 11 ul konsumu Zároveň ct m kra-no- r

DopMbyipsánvřeciHvcdHké'()tlhoku (ulo (U(c V(k(Mi vl0
'

jíiny jpoZorňuje!H by si laskuvS

nebyl ulc podepsán u v překladu ]„ j„0 fany H hospodyňky povšimli oznámky p Ant Tesaře
znít usi následovní! "Výstruhul zvláiití již v okolí tom bydli a nu jiném místí tohoto říslu uve

Zavřete ihned všecky hostince ja- - navykli sobí nu výborní uzenář íejníní

nými Školami pro výstrahu auto-islá-

umísťovat Výstražná tato

znamení nu umíiuční rychlosti v

jízdě školníci každého ránu před

zahájením vyučování postaví před

500 obleku a zimníků prostředni
a zimní váhy

Jakosti všude jinde prodávané
za $2000 a $2200

Mustry a modely hodící se výborně pro mu-

že všeho stáří mladé či staré

Oznámení úmrtí a díkůvzdání

školou nu ulici a po škole opét je
odklidí Mimo tato výstražná zmí-

rnění budou přes ulici bílou bar-

vou natřeny Široká pruhy tak aby

jisté byli uutoistú i motorcyklisli
ku zmírnfní jízdy upozornúni

Stav omažské policie

Z úhrnného poctu 182 muŽii v

policejním odboru nacházejí m iii

ui ve službo v Omuzo u 7 v So

Omaze nu druhé Sichtó — od I

hod odp do 12 hodin v noci Hé-

liem třetí Šichty — od půlnoci do

H hod ráno 21 strážník v Omuzo

u v South Omuzi' VétSinu polici-

stu určených k vykonávání
služby roiti idénu jest v

okrsku ohraničeném 21 heaven-wort-

u CumiuK ul tak i v málo

stiúžuíkť řbývá pro oi hranu zbý-

vající části nuti ti jeito kona-

jí ubchťuky H)ux na hlavních

jako i Nhermait ttvt Anics

vti West Cumiiig ul v 21

Vtntoii ul kďto ci-I-4 íuda resi-ďiiiníc-

ulic xAtiv4 Cudné m

liiililiw
----- - '-------

----
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Velikým zármutkem sklíčeni oznamujeme vSein svým píátclruu u známým velice truchli-

vou zvíst že se Pánu Mohu Všcmoliucímu zalíbilo povoluti k Sobí jiušcho vroucní milovaného

muiižela synu a bratru

který z kruhu našeho byl vyrván neočekávané podlehnuv zraní ní v nemocnici sv Josefa zao-

patřen svátostmi umírajících vo víku Ul let Zesnulý byl narozen v Ucinberiu kraj Tábor v

ťVchách n v této vlasti dlel 12 roku Tílesnů pozUstutky zesnulého byly uloženy v luno zemí dne

lit říjnu nu híbitoví Punny Mario v South ('maze za hojného účastenství spolku sv Václavu Z

(' K J„ apolku v Vojtíciia čís 127 odvítví K Dílník Uytířú h Jiií ku kterýmžto spol-kftií- i

zesnulý přináležel Při této tuk pro nás truchlivé události dostalo se nám tolik soust rast

tiýeli projevu in poviižujcmo za svoji povinnost podíkovuti upiíinní všcui kdož bol n ztrátu nám

drahé bytosti zmirniti s snažili u zesnulého nu pohlední eestů ul na hřbitov doprovodili

Na prvním mlsté dřktijeme srdeční imšcmu vltlp panu Vrúnkovi za vykonáni pohřeb-níel- i

obřada klovM iitíehy spolkňm sv Václava v Vojtícha w Jytíiňm sv Jiíl zu hojný ilo

piovod j Janu Kotrboviapl KatefiuS Kotiboví za tuodtitbu luženee pl Antonii Vaverkové mi

moílhtby a ipév pl K Kampáékoví ktďá 4 v trudní cli v (li v ilomácnosti obstarala Zvláštní

dik nechť přijmou pánovi Kruk Vomlrúk Václav lloleuda Jus Zádum Jos Pecha a John Ku

kovský kteil eeUm nou drili trňl u zesnulého j mrdečný dík ueehř piijnw p Johan líbul a p

Jot Kotrba lul u dopravu iraníného bi neuua niep p itudulř Zutlina nechť přijme vřelý dik

výpumoe ktratiou pobíbutpi M MikulAikuU a pt M Ilunusuva neeliť přijmou snlcčný dik zu

úpravu kulili na hrubí sp Itytiri nv Jui zu dva kuíáry a vicui tímto dtrcAm kvítíni Sp
sv Václava p av Vojtícha sbor Kat HoMa Oiuuba rodina Kořiukuva Kobua Vr lUmpáéka
riHtitia Ja Kotrby at rwluu Joa Kotrby wl rodinu Kateřina Kotrba Mru W 11 t)allÍKii
ťíerwiitkkv Pauuly rdua Krank Yomlrik rodtua l'op a KurU Hanuše roďua Frank Vaá

kál rudnu p Jo KrejiM rutin Karlu Kniťiťk rodina ía ajjttrkký Mr John t LyíMh r

ibn Matíjtl Mr and Mr H ater aul Mr and Mra Maritři rodma Václava Zadmy rodina Jw
i Jambora a VáelaM Ibuuara rmluu John KtajlV k Mr a Mr Frank Vak rMlna Jwcf {

nntina haok VÍM Mr Mr htanlry llruby rudiua Frank Trwuba Mr a Mr prank
tt u4 rdua Jtdm Klusini-- r kpotudvlnU i na Court Uouie Mr V M!ik Mr WidUtriH aul
tu rtuliua rrauk Nápraudi ndm Jati Pitl ro4in4 it HcdUík rodina Karel KrJít řwds

nAu Mrt Xaibua Jvř V h a Frk ídm a líudslf jrjduia ktefl uiUto kvíuu duruvati

14 u4 katt a 4m Uma jjn 4tti jméu 4tu dw4 iiejsuu zniiu a nu luji kbmiít a enuA
bw luiW atat4 H'deíuý dik mhIi? přijma pehrwbnik y Fr Janda krásná a vzuruA vyprafd
jHdjbi a Kat )tuMtt kbur % idslr4ni hudby Nrbvlu by divu byvluuu v tun tu nabiu IhJh

lí kubu tiptouimuU pita t liváiue diky vinu jukjfmkwU #pňideiu l4tu vypomuhli a fial

IA # iiuitniU miaIUu Jviii jediuu wUiu krdeoá dik a tUi Pán lbK Lm

ANNA MArUVNtKOVii' Iru ktk { tuanlelki
rHANTUKá KAřlAVWtlkOVA mklka
FRANK NAMIAVNIK bratr

ALltNA KLOCatK UAAIS řOUU rttAWTlHA lEUUCKK lOriR KRXJČt m

klry a tUtid pf tuťist
Omaká Nk4 U f Uma I9IV
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ke mluilnl hhuhj — čtt£ "lunral

'juud" JJ klldi 0 inUtuuMtvu
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ctlhu pcu tii itiutMoAitcrt pf po

lucjuliu odboru (hI nnťtiilkl dd

h putuvic itrlJidku ri4l(hUij
jct ve tf iichtf i kdby místa

hyhi třjn4 rvid'lriia n lyto tfl

in hty ktriiidkii tt ttl pru tu klul

lu urvViiývh řipal4 by im kl
iUhtt poUeistu liel jednu H

TUlo ihjrtkft hfh4b ývl Utvh t Alty iivAtky % triut

BnOiiy puiit4vjWic VrmÍ4 g nejmuduí jii h imjlA

daueuíjiiií h nstn l kún jku iUpéUová ilmíluruv

etep! riťuit)t mptmr títpUu řviuli! M i "it }KHivď

t4fft?tét tutttMUiM fitio fcmUrvl it-- i U toi# tbt ut

Ibnlituty dá rk j rd H

Umírnily l 7%s vhI Tte
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