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Ccsy levnřjší než kdekoliv Jinde

Nejlepším prostředkem proti revmstismu
bolestem v zádech nervosnosti tělesnému úpad-
ku slabým ledvinám žaludečním neb jaterním
nemocím jest " -
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Pozorujte toto místo

Přivádí nový život do těla po celé hodiny oživuje nervy a přivádí silnou cirkulaci

Vyléčí kde jiné prostředky zklamali

jEdlaonův elektrický pttajgC
léčí co zatím spíte jest dobrým pro každého an léčí veškery nemoce mužské i ženské

dodávaje orgánům potřebných sil Výsledky jsou příjemné a posilující a ten kdoi jej
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PROJEV SOUSTRASTI

Tělocvičná Jednota Sokol v Prague Neb projevuje
tímto svoji soustrasť

paní Antonii: Kmentové
nad ztrátou drahého manžela — Úmrtím jeho drahá paní
ztrácí veřejnost naše muže o zájmy české a pokrok se stara-

jícího a zvláště my Sokolové ztrácíme v něm bratra pra-

vého Sokola jehož památka nikdy nevymizí z mysli naší

Přijměte naši upřímnou soustrasť neboť nejen Vy sa-

ma ale též i jiní truchlí s Vámi

Tělocvičná Jednota Sokol

Prague Nebr dne 31 prosince 1900
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Výlohy expressol zaplaceny

V miste $273 filon

' Zatleme 4 plná kvartová
labve Kleinovy Apex Rye
9 rokft átará avlUli dlalllo-van- á

aa fSlB expreaa vy-

placen Zasáláme r Jedno
durhých uednlěkácb — nic

nenaavědíuje obaahn AI Ji
dostanete a okusíte tu ma-

tete JI poslat ipít na nall
víloba neuapokojt li a my
vám $316 vrátíme Ten sa-

ni drah korálky kterous
nabliíms ta 1315 nemaře
Jinde koupen byti ta méně

not 1400

Klelo' Apex Bye nemá
sobě rovna pro potřebu ro
dlnnou i lékařfkoa— Jest
vysoce odporutována vieml
lákali a ošetřovatelkami
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lest otázkou pHtomaoiti a pak-- li

LterJkollT
ZTC7B
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nezaDedbáTeJte to a pHblédníte
k tomu hned - s
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Pailtek tfastnéb naváka roka
mohl by vám pokaieo byti bole-

ním subfl
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krátkými kalhou- -

v kteréž zasedal a kterýž zároveň

byl po mnoho předchozích roků

energickým a váženým občanem

Omahy a no otec četných dítek

byl ochranou a podporou šťastné
domácnosti a městská rada vy

slovuje tímto sympathie své man

ielce a dítkám zesnulého v této

černé hodině jejich' zármutku a

žalu doufajíc že laskavá a šle-

chetná veřejnost neodmítne po-

moci a soucitu svého vdově a dít-

kám - (Jsnešeno budiž dále aby

zápisník městský dodal pověřený

opis usneŠení tohoto rodin! ze

mřelého" — Resoluce tato navr-

žena byla radním Hascallem a

jednohlasné její přijetí zajisté ie

jest nejlepším důkazem úcty ja-

kéž předčasní zesnulý u veřejno

sti naší se tišil

— Na nový rok míli jsme v

Omaze 014 hostinců méně než v

roce předchozím Z rozkazu po
liceinl komise zavřeny totiž v

pondělí o půlnoci všechny hostin
ce jimž buď dosud license povo

leny nebyly aneb jimi vydání
licensí odepřeno bylo — Mezi

zavřenými hostinci nalézal se

hostinec p Vomáčky na 3 a

Pine ul

— Známý a oblíbený hostinec
na 15 ul vedle creigntonova
Orpheum přišel 7 min dnech do

rukou správy nové neboť převzat

byl z rukou majitele dosavadního

p R Havelky do správy dlouho-

letého a všestranně oblíbeného

jeho sklepníka p Louise Mácha-

la kterýž ze všech sil činí se aby
dosavadní příznivci místa onoho

změnu nepozorovali a aby přízniv-

ci další získáni byli Nepochy
bujeme ani dost málo že obé se

mu podaří neboť jest všeobecně
oblíben a četní přátelé jeho zajisté

neopomenou u něho "na jednu''
se zastaviti kdykoliv na cestě do

města kolem místnosti jeho ubírati
se budou Pravé fheňski má stále
na čepu
— Okresní zápisník Haverly

odmítnul v pátek vydati volební

knihy a volební osudí notářům
vedoucím kontest poražených čtyř

republikánských čekanců do sně-

mu a sice učinil tak na tom zá-

kladě že již dříve vydán mu byl
okresním soudcem rozkaz dle

kteréhož knihy a osudí dne 7

ledna soudci předložití musí tak

aby týchž v kontestu poraženého
republikánského kandidáta pro
úřad návladního Parisfae proti
dem Shieldsovi použiio býti
mohlo Teprve až kontest tento
bude skončen vydá zápisník kni-

hy a osudí notářům tak aby kon

test před sněmem projednán býti
mohl

— V sobotu po 3 hodině ran

ní zničeno bylo požárem obydlí
Wm Normana na 24 a Douglas
ul a Norman s rodinou byl rád
že holé životy zachránili Z ná

bytku a šatstva nezachráněno ni-

čeho Podobné lebl popelem
sousední neobydlený domek

— Wilberská mouka Klá i litná

pectína byla první cenou na státní

výstavě v Lincoln Zkuste ji a

budete jistí uspokojeni tf

K wtéčeaí aasrnzeaf za dea
ntiŤejta L&xatlre Broroo Qulolne Tableti

pi E W GroTe- - Dk kafcM kntbitce Sbc

— Nejlepší omažští lékaři od- -

poručují svým pacientům aby re-

cepty dali si vždy připravit od

osvědčeného zkoušeného lékární
ka S A Beránka kde možno ob

drželi vše z oboru lékárnického
iakož i vše co jinde není možno

obdržet za ceny nejlevnější tf

— Zdravotní rada ohlašuje ie
v roce letošním prováděti bude

přísní ordinanci nařizující ob

časnou prohlídku pekařen Každý
rekař bude si muset vyzvednouti
povelen! a ten kterýi v souhlase

ordinanci zacbovavati se nebude

podléhati bude pokutě #5 ai #100
Dbáti se bude' nejenom na vzor-

nou Čistotu ale i na to aby pe-

kárna v žádném případě hlouběji
nei dvě stopy pod ulicí nebyla
— Na Heroey aao ul- - obje

veny koncem týdne dva nové při

pady neštovic a oba onemocnělí

dopraveni do prozatímně nemoc

nice pro nakažlivé nemoce — Ji-n-v

nřfoad obieven v čís qio sey
16 uL ten vlak ponechán byl v

ošetřování domácím a pouze jen

přísni karanténa nařízena

— NáiZeský frccerisU C F
Heřmánek 1116 Williams ulici

nnozorBuie ct obecenstvo zvláště

labužníky na svoji dle pražského
vzoru studenou kacbyni: vuuke
saíitv nářezy z importovaných
salámu innek ryb a sýra velmi

skvostní upravuje Přesvědčte se

mátnu iobtednávkou - tf

r~i tslat a ůtstnsi lastaxnnf
MUsatir Wmmt Tw VTfy- -
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— V hotelu Merchant odbý
ván v pátek sjezd šerifa ze suto
uaSeno ▼ nimi uuncšeno požádati
tsla ttíízi a xsSuu zákona v

tem mýtin ty jJcu
cvýlixy byly Híary jeí jsou

rrý teUl mUaéVZUjjsi Utni

poněvadž ač ceny jeho nejoižsfmi

jsou přec jen účty stále rostou

tak že nyní již o íaooo vyššími

jsou než před dvěma roky ač

týž počet osob v chudobinci se

nalézá V roce 1899 placeno za

maso I370957 kdežto v roce

1900 za jedenáct měsíců ičet již
11581164 obnášel — V téže

schůzi jednáno bylo o postavení
viaduktu přes tratí B & M dráhy
na Q ulici v South Omaze a roz

hodnuto vyzvati dráhu by buď

viadukt tam postavila aneb aby
hlídače na křižovatce oné ustano-

vila

— Ernest Stuht bývalý radní

prvé watdy a majitel hotelu Uni-

on Pacific na xi a Mason ul

postaveo byl v sobotu před poli-

cejního soudce Learna na obžalo-

bu z uzmutí 1330000 gallono

vody majetku to zdejší společno-
sti vodárenské Žalobou klade

se mu za vinu že bez vědomí a

svolení společnosti učin'l tajnou

spojku několika domu svých s po-

trubím vodárenským tak že voda

do domu těch přiváděna aniž by
roetrtm procházela nedostatkem
čehož prý dřívější měsíční účet

jeho v obnosu $60 měsíčně na $$

klesnul Vodu onu cení si spo
lečnost na $462 — Stuht prohlá
sil se býtí nevinným a dán do 4

ledna kdy přelíčení odbýváno
bude pod záruku {1000

Maškarní ples Podporu
jícího Sokola Tyrš odbý
vat! se bude dne 2b ledna
v síni Metzové Sedm cen

peněžitých nej lepším ma
skám bude rozdáno
— Zdejší učitelky hodlají po- -

žádati sněm státní o přijetí před-

lohy kterouž by učitelům a uči

telkám po 25leté nepřetržité služ

bě výslužné vytláčeno bylo Dělo

by se tak z fondu do něhož by

každý kdož později nároky na

výslužné činiti by chtěl I150
měsíčně přispívati musel

— V sobotu skončeno bylo pro

jednávání kontestu poražených
čtyř republikánských kandidátů
do sněmu státního a zástupce
kontestujících shrnul důvody ji-

miž kontest před sněmem odúvod-řova- ti

chce následovně: Předně
že v So Umaže kolonizováni a
konečně registrováni lidé za tím

jediným účelem aby lístek repu
blikánský tam poražen byl Za

druhé Že volební soudcové se

dopouštěli podvodů tím že voli

čům dříve již uplaceným lístky

vyhotovené dávali Za třetí že

při sčítání páchány zúmyslní chy-

by vé prospěch kandidátů demo-

kratických Za čtvrté že v jed-

nom precinktu so omažském vy

házeno značně hlasů republikán-

ských za tou záminkou že lístky
volební znamenány obyčejnou
tužkou kdežto lístky podobně
znamenané ale' pro demokraty
vržené Žítány Za páté že jeden
demokratických kandidátu do

sněmu v jednom precinktu
south-omažské- m

místo volebního zápis-

níka zastávat- - Dále dovoruje že

počet falešní registrovaných voli

čů v So Omaze 175 obnáší což

úplní postačí když by hlasy tyto
vyhozeny byly ku převraceni
úředně zjištěného výsledku volby
a ku zvolení poražených kandidá-

tů republikánských
— Krajané by se míli dříve

přesvídčiti o cení a jakosti zboží

všeho druhu nežli koupí jinde a

sice u Antona Nováka na 13 uli-

ci Nejlepší zboží a nejlevníjší

Ka vylcčeaf MStBzeaf v Jediakéa ta1
reiml Oaxatlre Hroroo uainioe opuuicr

—

KUdf drugctet Vám rráti penue pakliie vto
tnwjlétL Známka B W Ořova } na ktMi
IkMnltt CentSfc ™

— Pěkného novoročního dárku

dostalo se R C Jordánovi zná

mému politikáři 1 prvé wardy —

oznámeno mu totil z Washingto-
nu telegraficky jmenování a záro-ve- fi

i schválení záruky jeho co

řiditele indiánského skladišti v

místí našem kteréž v těchto

dnech otevřeno tu bude Úřad

tento nese sebou služné $1800

roční a zajisté "že všichni přátelé

jeho k místa onomu mu gratulují
— V pondělí o 4 hodině ranní

zemřel po krátké nemoct zápalem
plic všeobecní známý oblíbený

městský inipektor plynární James
Gilbert na iiž 13 a Fine ul

bydlící Týl nastydl o vánocích

a následkem zanedbání zhoršila

se nemoc jeho tou mírou ie ve--

Ikerá pomoc lékařská byla mar

nou '
Byl vynikajícím členěni

Svobodných Zednářů jimií také

pohřeb vypraven byL

— DOBRÉ 1ÍÍSTO pro salon

v části české lze dobrými výho
dami najmouti K doptání v red

t L aneb n Kru Brewioc Co tf

Panem F W Baadhauerem

tďfračía zápisníka městského
ďoračena nim byla následovní

naolttce kteráž v pondilí v
zaeedání rady městská

jttUoUasnf přijata byla: "BndJ
csclano městskou radon nv—

Osnciy ie rada městská poLvá

Ntlapunl blnbokjm zirmoUum rtMenf dovolali li tímto Tidátl opřímní

dlkj Tkn kteH tiutmatrlia nfm aeb jákjmkollT q&obein jlnfm wutntť štoa

nad náhlí pro Dia zdrcojiclm ftmrliia Dnlel t otc ukho

Antonína Kmenta —

ktvrfl v ndtll dne 21 proline po i hcdinl rmnnl den pred Um otrpiodma poranliif

podlebBul T dnech inotko nlebo o Jero dali

ZrláitDlmi dik cluma w bll porlonl et polkám TtL JedooU Sokol ráda Palt-cb- f

e 5 Uytm Pyltala jichi Utatn scnulf bl kteří potts ušoubib pofařba M

řdía-tnl- li památka ]ebo ap6aobm Uk rfzntlnftti acttll jakol 1 ctěná depnUd Podp

Sokol Tjrie kterál ztcVutniaim M pohřbu práci sMonlábo u poli MkoUkém nctUa

Dále necbr pTijmon diky oaáe nejTfelejli dárcoá krtln zvlálUl pak: Západu!

Žapa HokoUká TU Jed Sokol lote Jan Hal R P Hd Palack UrbltOToi Spolek bor

Omaifkýcb Sokole Péfeckf odbor TU Jednot Sokol So Omaaa Oerman Inrarance

Co rodina Zalehjck lodln Mlikorakcb li Jennle Lev) aL Tony CrldlU p J Noták

Harf 8chle)chM Ant 8tclger rodina Rotlckeb Národní Tlakároa a pí Jpa krajcorá

Tkhí tento projr aoaatrartl atrpalú nikdy s pamlU naSt

Zfláltnl á kj nacfcr airoveB pFÍJmoo rodina p Alb Hoffmana n ntf podepaaná dof
amitka do dne pobrba trárila Jakoá I pl KreJCorá BrodlloTá Miynorá StoabroTf a

KabekoTá a pp VoboFU a Ltrl kteH Nnill e co k alarreoi lirmuika a ráoy tak nena-

dálé ▼ moci jejich bylo

Za ilora dléchy prooeiená pp reEniky p Roelckym a BvTaton Jak T dom ama-tk- a

tkk nad rakri Sokolovně a na hřbitově tU Bale nejmi1]'' diky
Tát diky pana Krejeima na vaorná npravesi pohlbn
Vlem kteM Jakýmkoliv apoaobem nármolak aái amiraltt hleděli a bol niit námi

adllell a památko noáebo aemřtláhe actlll Jeátí Jedenkráte nala opřímná diky

ANTONIE KMENT manželka

JiůStnka Otilie Marie Vlasta Emilie dítky

'Ťft""'f""f""""'
OMAHA
li nflitl sobotu nořádá

bor Vlastiva tle JČDskvělý
plet na kterýž netřeba krajany a

příznivce sborn toho upozorBovati

bývá to jeden z nejlepších plesa
ku kteréncuž již nyní skvělé pří-

pravy m činí Výtečná hudba a

obsluha jest každému zajištěna a

doufáme že každý se pobaví dle

své vulétak jako vždy při každém

plesu sborem tímto pořádaném v

letech minulých činil
„

— Tajný Jorgeosen zachránil

ve středu večer před uhořením

5letou Rosu ZalinSkou s rodiči

na 11 a Dodfje ul bydlící Jor-gens-

ubíral se po 10 hodině se

soudruhem ze stanice policejní

když tu spozorovali plameny z

budovy výše zmíněné vycházející
Přichvátali právě v čas neboť

vnitřek nalézal se již v jedinkém

plameni Když Zalinski sdělil

že uvnitř pětiletá dceruška jeho
dosud se nalézá vrhnul se Jor-gense- n

bez váhání do vnitř a vho-

div přikrývku vlněnou na děcko

Šťastně z plamenu je vynesl Sám

popálen byl pouze jen lehce v

obličeji a na rukou

— Ve středu zatčen byl J J

Bergen majitel restaurace na

Dodge ul pro porušení práv ob-

čanských tím že odepřel černoš-

ského kazatele Geo W Wood-bey-h- o

jídlem obsloužiti Bergen

bájí se tím že místnost jeho jest

výhradní jen pro bělochy a že

obsluhováním černochů bělošské

hosty by si odehnal

— Policie "vybrala" ve čtvr-

tek karbanické doupě v čís 307

již' 16 ul při čemž mimo maji-

telů a posluhy adevět hráč o bylo

Mlčeno Stoly karty známky
hracr i" peníze na stolích ležící

byly zabaveny a na stanici dopra-ven- v

Maiitelé propuštěni na
j # ~ -

svobodu po složení záruky Jtioo a

hráči f 20 na hotovosti : vv „

— Chcete-l- i si pochutnati na

Týtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na robu 16 aWilliams

uljci a poručte si sklenku pravého
fUdUkiho Lepší nenajdete v ce-

lém místě— Kdo nemá rád plzeň-

ské najde u něho výtečný Mcttův

lelák a pijáci vína dostanou zase

klenku výborného vína Korbelo-

vá a kořalky jeho nejsou k bitová-

ní Přesvědčte se o tom tf

— Naši katol sokolíci pořáda-

li budou maškarní ples dne 12

ledna 1901 v Metzoví síni Že

ples ten vidy se těší velké oblibě

jest každému známo a protož
všichni připraviti se na

tento rumreich tf
' '— Sbírky a úpisy podílu na

stavbu auditoria dosáhly koncem

minulého týdne dle zprávy výboru
£107010 což bylo o $4500 více

než před týdnem
— Ve čtvrtek oznámeno sprá-

vou zdejší tavírny že z vozu v

kterémž z Dulutb Minn bohtá
ruda stříbrní zaslána byla zmize-

lo cestou šestnáct Ď5libernfcb py-

tlů rudy aniž by dosud nejmenší

stopy po nich naleznouti se po-

dařilo
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OW zvolil sob! nás'edující úřad-nik-y

pro příští rok: J V Kašpar

předseda 17J4 So 13 St Vác

Doleji místopředseda 13 10 So

Garfield St Jan Šafář pokladník

123a So 13 St A F Novák

tajemník 1310 William St M

Kalčfk průvodci

"— Tábor Nebrasská Lípa od-

bývá společenskou zábavu příští
Xbotu dne 5 ledna 1901 v síni

pJ Hrocha O dobrou hudbu a

(jemnou zábavo je postaráno
— jil příitf sobotu sbor Via-cv- a

č 89 D bude odb-
ývá avfcj ples a každý dobře z

triml vt že zábavy jejich jsou

itf do peveJ třídy protož
rmelkeit aácastaěte se tohoto

l kšlif oebof huiba a pitivo

líou ustatoě
CJ"-- f til čimj jsou taáaoy evo-f-~j

vinšem v kaliian oLlaio
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V Omaze dne 31 prosince i 900 „jrýprodej
cenou!

Následkem neobyCejně teplé zimy

jest dosud zásoba naže příliS velkou a snížili jsme proto ceny

každého kusu šatstva Vie jest té nejleplí jakkosti a střihu a

nikde lepŽího nekoupíte Uietříte 30 ai 5o"procent

Poštovní objednávky

vyřizují ihned
eeeeeeeeeeeee—

Mužské jemné obleky po I500
1000 1250 1500 a 1800 — Ušetříte od t

35 do 40 proc na každém obleku neb

ze ae vrátí

— Parkovní rada vypsala o"tH
-- - i

minu Si oo na vypátráni tobo

kdo v minulycb dnecn niver-vie- w

parku jeleaa z vžtrovkjk po-

střelil následkem kteréhožto po-

raněni tento v několik dnech

posel
— Každému dobře známý a

oblíbený a krajanu Rudy Havelka

od nového roku rozbil svůj stánek
na 13 & William uL v bývalém

saloní o Vávry tepuje tam v Se a

pro každého zdravého žíznivého

a i nemocní tam cbodl pro napra-

vení žaludku Dobrý zákusek

tam Sdv naidete a Proto neopo--

mifite jej navštívili když jdete
kolem a nechte ae obsloužit! iara-rnantní-

Havelkou Obalnha je

ta nejvzornC jil 1 -

— MřataVv inžinvr Rosewater

vrátil se ve Čtvrtek z východu
kdež zabýval ie zkoumáním nej- -

výbodnejsíbo sposobu podzemní-
ho vedeni telegrafického a tele-

fonního Výsledek cesty své

předloží v dnech nejblillích rad!
městské a odporučením aoy ko-neí-

též i v městě Bálem k pod-

zemníma kladeni drátu ae při
kročila
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Mužské zimníky vieuna raglon

covert látek po I4 50 500
1 a 50 1500 a 1800

Mužské ulsters po 1500 H575

#1100 a 1 1500
" -

Mužské jemné kalhoty po I150

'375 a 500 _ j _

Obleky pro chlapce 3 al 8 velkost po lafo

Chlapecké dvojřadové obleky a

mi velkost 7 až 16 po 95 ceotecb #175'

Wtyis
'

- A
Krátké i dlouhé zimníky pro chlapce po 175

a5 S S - I
Zvláitní výprodej obleka i zim nika pro mni zvlálti tlusté neb ha- -

bené a vysoké po I750 1000 1250 a 1500

Každý oblek má cena dvojoáaobnou

Zailete objednávky poitou

Zastavte ae Hayden Broa kdykoliv do Omahy zavítáte
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