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Následkem neobyčejně teplé zimy— nejteplejší v posledních letech—

jest doáud zásoba naše příliš velkou a snížili jsme proto ceny

každého kusu šatstva Vše jest té nejlepší jakkosti a střihu a

nikde lepšího nekoupíte Ušetříte 30 až 50 procent

Poštovní objednávky

vyřizují

Mužské jemné obleky po $5-o- 675 750 9 50

1000 1250 1500 a 1800 — Ušetříte od

25 do 40 proc na každém obleku neb pení-

ze se vrátí

Mužské zimníky vieuna raglon kersey neb

covert látek po I450 500 6 50 7 50 10

1250 1500 a 18 00

Mužské ulsters po I500 I5 75 £750 $1000

í 1200 a $1500 f

Mužské jemné kalhoty po $150 $195 $220

375 a 500 '

Obleky pro-
-

chlapce 3 až 8 velkost po $250

295 375 a 509

Chlapecké dvojřadové obleky s krátkými kalhota

mi velkost 7 až 16 po 95 centech $175

250 a $375

Krátké i dlouhé zimníky pro chlapce po £175

250 295 375 a 5 00
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OMAHA
Zprávy spolkové

— Všem sestrám řádu Eliška

Přemyslovna uvádím ve známost
že odbývali budeme naši schůzi

výroční příští nedělí 20 ledna
Přítomnost všech jest nutná

- Josefa Steiger

Ni prodej íéi Ie?BĚ

zvláštní druh českých volatých
holubů černé a červené
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na všechna možná opatřeni aby
dalšímu šíření nákazy se předešlo
— V úitavu oalezá se nyní v

b zřízenců a ao dítek

— Zajímavý soud rozhodnut

byl v pátek v soudí okresním

Jiitý Vickenberg soudil se totiž o

odměnu I50 kteráž vypsána byla
na jakoukoliv zprávu vedouc! k

nalezeni Henry Klusmana kterýž
minulého října z domova svého

zmizel a kterýž náhodou žalobcem

při lovu ryb 1 řeky Missouri vylo
ven byl Strana obžalovaná od pí
rala vyplaceni zmíniné náhrady
pod tou záminkou že nabídka
ona týkala se pouze osoby živoucí

a ne těla mrtvého an prý z po

slednějšího žádný užitek již neky
nul Soud však na stanovisko ono

nepřistoupil a žalobci vypsanou
odměnu i se všemi útrstami soud-

ními přiřknul
-

— V soudi krajském projedná-
ván jest přítomně kontest republi-
kánského kand'dáta pro úřad

okresního Parisbe proti
za zvoleného prohlášenému kandi-

dátu demokratickému Shilcovy a

pře dotyčná sotva as před končeni

týdne příštího skončena bude

Výsledek její spočívá výhradně
jen na tom zda straně Žalující
podaří se dokázati že skutečně

při volbě jaké podvody v South

Omaze spáchány byly —V soboťi
došlo při projednáváni případu
tohoto k tuhé srážce mezi právní-

ky obou stran Connelem a Mont-gomery-

Jeden řekl druhému
cosi jako lhář a následek toho byl
Že soudní síň proměnila se v

& než cba od sebe roztrh-

nuti měl Motgomery nos rozbit a

oči načerualé a Connel též nějakou
na památku si odnesl

— Náš český grecerista C F
Heřmánek 13 16 Williams ulici

upozorfiuje ct obecenstvo zvláště

labužníky na svoji dle pražského
vzoru studenou kuchyni: vlašské

saláty nářezy z importovaných
salámů šunek ryb a sýrů velmi

skvostně upravuje Přesvědčte se

malou objednávkou tf

Zastav! kašel a odstraní nastuzeni
tLaiatlve Bromo-Quinl- Tableti vyléčí na
Iruaeo! aa den Nevjléíi-- ll neplatíte Cena

CenaSScento

Do řeznického obebedu na

16 a Capitol are vstoupil v so-

botu nuzně sice avšak čistě oděný
muž a požádal prodavače o hově-

zí srdce na Šráku visící se slovy
že peněz nemá a že rodina jeho
hladem trpí Když na to mu odvě-tÍD- O

že takový byznys se tam ne-

dělá prohlásil neznámý Že vezme

k jej přec a skutečně také tak
učinil Když prodavač jej zastavjl
a policii přivolal nabízeli se ně-

kteří v krámě přítomní že srdce

zaplatí leč nabídka ta přijata ne-

byla a "zloděj'' na stanici dopra-
ven Když druhého dne k přelí-

čení došlo žalobce se nedostavil
a jelikož soudce přesvědčil se o

tom že zatčený skuteční mužem

spořádaným jest a že k tomu hla-

dem dohnán byl propustil jej na
na Bvobodu

— Ve čtvrtek odpoledne uto-

nulo spadnutím do vany vodou

naplněné jednoroční děcko man-

želů Davisových ua 20 a Charles
ul bydlících V nepřítomnosti
starší sestry kteráž někam odběh-

la přibatolilo se děcko k vaně do

kteréž nešťastnou nábodoa se pře-

vrátilo a když se sestra navrátila

bylo již mrtvolou
— Výbor kterýž vzal si za účel

provedeni stavby auditoria chystá
se na jaře k pořádání výstavy ve

prospěch podniku toho a jak nyní

již se zdá bude výsledek téže
účelu svého důstojným Obdrželť

již nyní výbor od více jak 100
firem východních slib že pro vý
stavu onu cené předměty darují
čímž ovšem zdar finanční byl by

zajištěn Úmyslem výboru jest
darované předměty vylosovali a

sice opatřena bude každá vstupen-
ka číslem číslu na tom kterém

předmětu odpovídajícím
— Příjem z pronájmu míst na

městském tržišti obnášel v uply-

nulém roce I177675 což bylo o

$38355 vfce než vybráno v roce

předchozím
— V sobotu večer pořádána v

siní Kesslerovi soukromá zábava
na rozloučenou s panem Šípkem
dlouholetým členem městského
sboru hasičského kterýž do He-

lena Mont v pondělí se odstěho-
val a ač táž měla proB býti pře-

kvapením přec byl týž tam dříve
než převážná většina pozvaných
hostů Přijel tam totiž za povin-

nosti neboť chytla Um od komína
střecha Plameny uhašeny dříve
než jaké značnější škody způsobili
mohly 1

— Praktickou nevěstou ukázala
se býti v pondil! 45tiletá krajanka
Barbora Lisá kteráž toho dne

před krajským soudcem s&atek a

Jakubem Mertzem 55 let starým
ze South Omahy uzavřela Dříve
totiž než k provedení obřadů
svatebních přikročeno masil totiž
ženich vtiliti a okresního sonda

poslední svoa vůli kterouž nastá-

vající manželku svou výhradní dě
dičkou iíail
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— K smrtelnému úrazu ptišel

v pátek k ránu 6jletý pianista G

G Knopíel též i v Českých kru

zích dobře známý Týl stravoval
se v rodině právníka CVV Britta
v čísle 738 So 18 ul a když 1

noci po schodech stoupal smeknu]
se a po zpátku do hloubky asi 6

stop padnul při čemž klava ne

šťastnou náhodou o kus Železa

ták nešťastni narazila že Ubka
mu rozražena a on na zemi na

úpatí schodů ležeti v bezvědomí

zůstal Nebožák ležel tam celou

řadu hodin a že nalezen dříve

nežli zmrznul děkovati jest jedině
Beroardskému psu kteréhož Britt
vlastní a kterýž k ránu veký nepo
koj jevil Když konečně Britům
pes puštěn byl hnal se přímo k

místu kde Knopíel sněhem již
zavát ležel načež šěkotera svým
lidi domácí přivolal Po dopravě
ní nebožáka na stanici zjištěno
bylo že mimo rozražené lebky
namrzly tomuto i prsty nos a uši

a dle dobrozdásif lékařského pra
malá naděje na uzdraveni jeho
byla Smrt-dostavil- a se v pátek
v noci

— Krajané by se měli dlíve

přesvědčiti o ceně a jakosti zboží
všeho druhu nežli koupí jinde a

sice u Antona Nováka na 13 uli-

ci Nejlepší zboží a nejlevnější
— Hřbitovním spolkem usne- -

šeno nepořádati v budoucnosti

žádných zábav neb výletů ve pro
spěch hřbitova dále usnešeno by

majetníci čtverců lotů a půllotů
platili Í400 ze Čtverce 50 centů
z lota a 25 centů z půllotu spolku
hřbitovnímu Poplatky tyto buď-te- ž

placeny u tajemníka Fr Svo-

body 1260 jižní 13 ul

— Požárem zničena byla v pá
tek z rána stáj na 18 a Manderson
ul v kteréž složen měl veškerý

svůj majetek W T Lions před
týdnem do Wyoming se odstěho-

vavši Požár byl patrně dílem

žhářů neboť oheS vypuknul tam

již ve čtvrtek v noci a pouze jen
za utlumení plamenů tomu bylo
co děkovati že oheň zavčas zpo-

zorován byl Ani budova ani slo-

žené tam věci pojištěny nebyly

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

peněžitých nej lepším ma-

skám bude rozdáno
— Velké Části zřízenců měst-

ských nebyl dosud vyplacen plat
za měsíc prosinec a sice stalo se

tak následkem sporu mezi radou
městskou a komptrolorem vypuk-

nuvší' Když totiž původní listina

výplatčí před radu městskou při-

šla škrtnuty z též na návrh radní-

ho Hasc?lla veškery položky tý-

čící se zřízenců v úřadovnách

komptrolera pokladníka a měst-

ského inženýra a to na tom zákla
dě že prý položky pro úřadovny
dotýčné počátkem vytčené úplné
již vyčerpány jsou a že dle charte-r- u

městského částky ony překro-

čeny býti nesmi Komptrolerera
zaujmuto však stanovisko zcela

jiné a sice tvrdí tento že k výpla-t- č

zřízenců všech odborů měst-

ských s výjimkou odboru policej
ního a požárního žádné zvláštní

fondy určeny nejsou a Že tudíž
všichni na stejném stanovisku jsou
a že dostati musí služné buďto

každý anebo žádný Tento spor
mezi radou a komptrolerem vleče

se již plných čtrnácte dnů a dopo-

sud vyplaceno služné za prosinec
pouze těja kdo plat svůj dostá-

vají z fondu policejního aneb po-

žárního
— Chcete-l- i si pochutnati na

výtečném moku ' navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 aWilliams
ulici a poručte si sklenku pravého

pluňsktho Lepší nenajdete v ce

lém městě —Kdo nemá rád plzeň-

ské najde u něho výtečný Metiův
Uldk a pijáci vína dostanou zase
sklenku výborného vína Korbelo

vá a kořalky jeho nejsou k bítová-n- f

Přesvědčte se o tom tf

— Schůze Česko-N- ář Hřbito-

vního' spolku odbývána byla dne
6 ledna 1901 Zvoleni následu-

jící úřadníci: V Engetbaler předa
V Hofman místopředseda Frank
Svoboda tajemník Josef Kavan

pokladník Frank Jelen Jakub
Dokulil J Kolačný výkonný vý
bor V Vacek V Kubec Anton
Vitouš účetní výbor— Příjem za

rok 1900 $30225 Přebytek od

roku 1890 I19198 Vydání ve

prospěch C N H za rok 1900

jest f24756 V ksse na hotovosti
dne 6 ledna 190! I24667 Na
dluhách za loty #2300
— V soudu spolkovém požádal

krajan Aat P Cimfel ze Stanton
Co v pátek o prohlášeni bankro-

tu Dluhy své ndal na I43270S
a velkerý majetek svůj na pouhé
$200
— V pátek povoláni byli hasiči

do residence milionáře Cudabybo
číslo i8 jižní 37 uL kdež v pff-zem- ka

smrtí a staré nijaké hara-tmti- S

se vzSalo Plameny uhašeny
Cín m£í alatá ttoda tpftsoba- -

u Ifú a=sLLa- -

— V riui rJZta tyliakxt
ltarz ji cl=5S tzlA ffsaos

ráně podlehl Smrt spůsobcna
byla vnitřním zakrvácením- - Mla

dý Grossman byl zatčen záhy
však na svobodu byl propuštěn
an zjištěno že jedná se tu pouze

jen o nešťastnou náhodu a že

byl li tu kdo vinným byl to En- -

body sám an neprohlédl revolver
dříve než jej mladíkovi ku zknše

ní podal
— Ve čtvrtek zemřel leden ze

iiarycu osauuiau sueisicn iuc
Geo Smith zeměměřič kterýž
po dlouhá léta okresním měřičem

naším byl Byl prvým měřičem

kterýž rozměřil nejen město naftě

ale í South Omanu a úřad měřiče

okresního zastával od r 1866 do

r 1887 a v roce i8qi znovu do

téhož úřadu zvolen byl Znán byl
co lidumil filosof— nevěrec

— Každému dobfe známy a

oblíbený u krajanů Rudy Havelka
od nového roku rozbil svůj stánek
na 13 & William ul v bývalém
saloně p Vávry čepuje tam vše a

pro každého zdravého žíznivého
a i nemovní tam chodí pro napra-
vení žaludku Dobrý zákusek
tam vždy najdete a proto neopo- -

mifite jej navštíviti když jdete
kolem a nechte se obsloužiti Sara

mantním Havelkou Obsluha je
ta nej vzornější
— V úterý odpoledne po 4té

hodině vyzván byl drožkař F
Frutlenan před nádražím B&M-dráh-

y

stojící dvěma cizinci k

nemocného jejich přítele
do Immanuel nemocnice kdež

prý již' na příchod jeho
-
při-

praveni jsou Přání tomu bylo vy-

hověno a překvapení drožkáře
snadno možno si představiti když

po příjezdu tam seznal že neje-

nom správa nemocnice ničeho o

tom neví ale že nemocný vůbec

ani dosti peněz u sebe nemá aby
mu za cestu zaplatili mobl Jeli-

kož správa nemocnice seznala že

nemocný ve stavu téměř umírají-
cím se nalézá byl tento do ne-

mocnice vzat a vše možné proB
učiněno avšak marně neboť smrt
o 11 hodině se dostavila Zjiště-

no že byl to Julius Rachmy z

Mira Creek Neb a vyšetřováním
zjištěno že cizinci kteří do Oma-

hy s ním přijeli a k povozu jej

doprovodili byli Jan Mareš z Ord
a jakýsi Frank Scbwaner kamsi
do Wisconsinu se ubírající Mare

šem udáno že Rachmy do opatro-
vání jeho dán příbuzným zemřelé-

ho Albertem Moletkem kterýž v

Grand Island z vlaku vystoupil —

Jedinkou záhadou kteráž k vyše-

tření zbývá jest jak se stalo že

Rachmy kterýž dle zpráv došlých
značně zámožným jest vypraven
do Omahy s pouhým jedinkým
dolarem v kapse

— Příruči okreouio návladní- -

no Uunn požádal ve čtvrtek o

nové přelíčení v případu E Rose
watera kterýž jak známo kraj-

ským soudem na babeas Corpus
obžalob pro nezákonité používání
peněz v poslední volbě sproštěn
byl
— Větší poprask v naší čtvrti

neudělal únos chlapce Cudahyho
jako to že p Ondráček opět na

stoupil dráhu hostinskou Králuje
totiž v Národní siní na 13 a

William ul a poslouží každému
ochotně výtečným mokem z An-heus-

Busch pivovaru a pouze
těmi nejlepšími kořalkami dout

niky a vínem Pana Ondráčka
netřeba více odporučovati jeť
široce svojí solidností a společen-

ským životem znám Jděte a

zkuste jednou a jistě podruhé ne-

půjdete jinam tf
— James Robinsonovi patrně

lépe se líbí ve vězení než ve volné

přírodě Ve středu propuštěn byl
z vězení v němž 30 dnů pro

si odseděl a ve čtvrtek
octnul se zase již pro týž přečin
před policejním soudem Sotva
že totiž z vězení propuštěn byl
šel rovnou cestou do BostonStore
kdež kalhoty ukradnul a pak kli
dně na zatčení své čekal Robin
son prohlásil že do jara se ho po-

licie nezbaví neboť jest prý mu v

teple při důstatku jídla mnohem

lépe než aby někde v závětří s

prázdným žaludkem přenocova- -

ti musel
— Jak se oznamuje sešlo se

zamýšlené stavby tratě elektrické

dráhy z města našeho do Fremont
a to hlavni následkem toho že

společnost kteráž stavba onu

podniknouti chtěla nechtěla při-

stoupili na podmínky komisary
okresními jl kladenými Za povo
lení výsady k položení tratí v ob--

vobu okresu našeho požadovali
totiž okresní komisaři a# proč
hrubého výtěžku ročně mimo če-

hož žádali dále záruka #35000
že skuteční trať v čase vytčeném
položena bule
— Pekař N Sept vlastnící

pekárna v čísle 116 sev n ni

pokutován byl ve Čtvrtek v poli-

cejním joudě I25 pro pfeatoapeal
ordinance zdravotní tím i pe-Llz- na

svoa v nálelJ čistot! --

Sesai s reisn&a oivo:l
ts k sonda kri~a tzltl ta--

iJt je tá t tiiTj n %:Uh

Bsjvětlí ziUoby uui vloho druhu

aank salámu Junek a vóbec tleno co

obor tento spadá

Cy levnžjšt než kdekoliv Jinde

ff ffff#tff tfff¥???
— Minulého týdne přikročeno

k reorganizaci rady okresních ko

aaisařft a předsedou svolen James

P Conolly Předsedou finančního

výboru imenován komisar Harte

piivního Ostrom na radnici a

vezeni Ostrom na farmu chudo-binsko- u

Hoctor na cesty á mosty
Hofeldt a stavebního Hart —Vy-

daní okresní pro nastávající rok

trčeno na $445000 z čehož

a50ooo rozvrženo pro fond ce-t- aí

175000 pro fond mostní

£60000 pro fond umořovacl a

1 10300 pro fond vysloužilecký

— Zdravotní komisař dr VH
Coffman hodlá požádali radu

městskou o povolení {25000 na

tavbu nemocnice pro nemoce na-

kažlivé kteréž v městě našem co

nejnutněji třeba jest
— Minulého t'dne odbýván v

městě našem sjezd maloobchodní-

ků se stroji hospodářskými z Neb-rask- y

a západní Iowy za přítom-

nosti as 150 členů organizace této

— Počátkem minulého týdne

púiiauaii se v íiotem ivuuiauu za-

městnaní kuchtíci Elias Baker a

Oscar Atkinson při čemž prvnějŠÍ
drahého mísou nějakou přes hlavu

uhodil tak prudce že kusy téže

po celé kuchyni se rozlétly Tím

bylo nepřátelství skončeno a více

aa to nemysleao až ve středu

kdy Atkinson onemocněl a kdy

přivolaným lékařem zjištěno že

rozražením kosti lebeční trpí
Baker následkem toho zatčen a ve

ve vězení ponechán dokud výsle-

dek poranění Atkinsonova zjištěn
ebude ''
— Před soudci Slabaughem a

Estělem projednávána jest v soudě

krajském žaloba Šesti bývalých
hasičů proti mayoru Mooresovi a

staré policejní a požární komisi v

kteréž jedná se o vydání rozkazu

jimi by opětné vzetí žalujících do

služby nařízeno bylo Žalující
tvrdí le propuštěni byli bez nále-

žité příčiny : 2 ohledů výhradně

jen politických a že tudíž propu
itínf jich nezákonitým bylo

— Povedeným spůsobem napá-

len byl min týdne E L Gardner

a Greeley Center kterýž sem prá-

ci biedati přijel Gardner setkal

evSo Omaze s mladíkem jed-

ním kterýž nabídnul se že do

Omahy jej doprovodí a k práci mu

pomůže sotva že však s tímto na

14 a Harney z pouličn káry vy-

stoupil zastavení oba cizincem

kterýž ukázav jim hvězdu tajným

býti se prohlásil a pro udáváni pa-

dělaných peněz je zatknul Když

Gaidoer protestavaT že nevlaným

jest byl vyzván by peníze své

kázal a když tak učinil a tobolku

s 13a "tajnému'' odevzdal bylo
sou řečeno by na stanici policejní
se odebral mezi tím co společ-

ník jeho do úřadovny jiné ku zto-

tožnění odveden prý bude Gard

ner uposlechl a teprvé na stanici

se přesvědčil že neznámými da

tebáky napálen a o veškerý maje
sek svůj přípraven byl
— Z rozkazu zdravotní rady

děje se přísná prohlídka všech

pekáren v městě našem a žádné

pekárně kteráž přísni příslušné
ordinance zachovávali nebude a v

náležité čistotě se nenalézá nebu-

de prý ticease na dále povolena

— Známý a oblíbený hostinec

na 15 ul vedle Creightonova

Orpheum přiSet v min dnech do

takou 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
saténu nepozorovali a aby přízniv-

ci další získání byli Nepochy-tajem- e

ani dost málo že obé se
aaa podaří neboť Jest všeobecně

ttwben a četní přátelé jeho zajisté
neopomenou u něho "na jednu1'

s aastavití kdykoliv na cestě do
asiata kolem místnosti jeho obfrati
SC bodou Pravé ýlteétki má stále

ta lepu
— lltlíutaou náhodou přišel
r ťZtl k ftladníma o život S--

L

7 43etý svcbodaý bo--ť
" T2 kexpa sobi v jednom

x
" 'JLíJk krást revolver a

1 : 1 aía da sout? i2io po--

t 'i--i ttftoi U Cřsssmana
r 1 11 r-- a' aty i J svá--

" — f 1 trrAz?cJL t
:t

'
i_i-t- r

t --Jat 1%

' :iT r T
"
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budova v kteréž hostinec se na

lézal a okolnosti té používáno
bylo v kampani prcsidentské mi
rou nemalou proti témuž

— V pátek po sedmé hodině
večerní vypuknul požár v Liningcr
a Metcalf skladišti hospodářských
strojů na 5 a Pacific ul a nebýti
duchapřítomnosti a neohroŽenosti
dvou mladíků zajisté Že by býval

celý závod onen obětí plamenů se

stal Plameny zpozorovány mla

díky oněmi když tito v sousedství

budovy si hráli a když znamení

poplašné z nejbližší schránky po-

žární dali vrátili se zpět a výra-živl-
e

dvéře dovnitř vnikli tam

hadice k hydrantu připojili a sami

proti stále víc a více vzmáhajícím
se plamenům bojovatí počali Ta-

to práce jejich byla úspěšnou do

té míry Že plameny do té doby
než hasiči na místo se dostavili

obmezeny pouze na jedno křídlo

budovy takže způsobená Škoda
kteráž pojištěním plně kryta jest
pouze na 125000 se páčí
— Wilberská mouka illá i Utná

poctěna byla první cenou na státní

výstavě v Lincoln Zkuste ji a

budete jislě uspokojeni tf

K vyléčeni nastuzeni za den
uiivejle Laxittlvs Bromo Quinlne TableU
hald? lékárník vráti pěníte nevyi&Ml Pod
pn E W Gruve-- na kiléé krabifce Hbc

— Podp Sokol Tyrš č 1 ti

bude již dne 26 ledna 1901

skvostný maškarní ples v síni p
J W Hrocha a každý krajan
měi by na ten rumrejch se jít po-

dívat nepůjde-l- i sám maskován
Že sokolíci se statně připravují
nemusíme tvrditi vždyť si o tom

již vrabci na střechách štěbetají a

to již něco znamená
— Kam íert ncmůíe nastrií tam

bábu jest kus jejž již příští neděli

před naše zraky předvede pan B

Ludvík v síni pana Hrocha Kra-

jané zábav milovní krajané zár-

mutkem postižení zajistěte si mí-

sto dokud r jest čas byste se

povyrazili neb jest to kousek a

la numbr on a již dnes polovina
sedadel téměř rozprodána
— DOBRÉ MÍSTO pro salon

v části české lze s dobrými výho-

dami najmouti K doptání v red
t 1 aneb 11 Krug Brewing Co tf
— Minulou sobotu odbýval

Katolický Sokol maškarní ples
kterýž se jim pěkně vydařil Ma-

sek bylo hodně a dosti pěkných
tak že bylo 'těžkou prací soudcům

ceny přiřknout! Katolický Sokol

zajisté je spokojen neboť ples
ten předčil 'jiné roku předešlého
Ceny obdržely následující masky:
1 mužskou f 10: čínští trestanci
a vůdce pí Vlčková st sl Ant
Vlček a sl Svojtek 2 mužskou
cenu ty indiánský náčelník
Wm Sedláček 3 mužskou ce-

nu $250: Foot ball players F
Kruml J Fous J Moravec J
Pěchota Ant Černý 1 žen-

skou cenu #10: české kuchařky
pí Rynešová pí Chleborádová

pí Bushmanová 2 ženskou
cenu I5: turecké princezny sl

L Žaloudek Josie Maťha 3

ženskou cenu 1 2 50: královna
karet sl Fr Nápravník' Dva

nejlepší šaškové obdrželi dvě lah-

ve vína James Tvrdík a John
Zajíc

Velký maškarní ples pořádali
bude Tělocvičoá Jednota Sokol

již dne 9 února t r a ač ještě
více jak 14 dní do něho jest již
pilné přípravy se činí téměř v kaž-

dé rodině pro súčastnční se toho

rumrejchu vždyť to bývá vždy ten

nejlepší a nejvíce navštívený ma-

škarní ples v roce a že tento pří
ští bude dalece přesahovali každý
record poví Vám každý na potká
ní Zvláště pány krajany upozor-Bujem- e

by hleděli urvati alespoň
jednu cenu mužskou neboť zná
mo že naše dámy vždy odnesly si

palmy vítězství na celé čáře Pro-

tož krajané nenechte to dojiti letos
tak daleko a přičiňte se by muž

ské ceny obdrželi též mužové

Ka vylěčeaf aastszeai v jedinkém dni
vešmi Laxatlra Brome Qninloe oplatkr —

Kaldf druggtat Vam vrátí praite pakllfe rta
oerrlétL Známka E WOrovei le na kaldé
Ikatulee CeoaSSc tm

— Nejlepší omažští lékaři od- -

poručují svým pacieotům aby re

cepty dali si vždy připravit od
osvědčeného zkoušeného lékární
ka S A Beránka kde možno ob-drž- eti

vše z oboru lékárnického

jakož i vše co jinde není možno
obdržet za ceny nejlevnější tf
— K těžkému popálenf přišla

v pátek odpoledne pí Chas I
Hesse-ov-á na 35 a Farnam by
dlící Při rozdělávání ohni v ku-

chyňských kamnech udál se totiž

výbuch plynů následkem čehož

šaty její v okamžiku v jedinkém
plameni se nalézaly Pokřikem

jejím přivolaný manžel utlumil

plameny vlněnou přikrývkou a

pouze jen této duchapřítomnosti
jeho má nebohá žena co děkovati
že obití plamená se nestala

— Sirotčinec v čísle 506 jsiaí
18 ulice dán byl v pondělí do ká

rántiay a to oáaladSwoi 6bjevení
se tana aeltovic V aeO onemoc-U-j

najedaoa Či osoby joiaa

Zvláštní výprodej obleků i zimníků pro muže zvláště tlusté neb hu-

bené a vysoké po $750 1000 1250 a 1500

( Každý oblek má cenu dvojnásobnou

Zašlete objednávky poštou - -

Zastavte se u Hayden Bros kdykoliv do Omahy zavítáte

HÁIDENBEOS
Proti pošté

Zprávy osobni

— Pan Václav Mercer syn na-

šeho odběratele Ant Mercera od

Cramer byl s nákladem dobytka v

městě a při té příležitosti stavil se
v naší úřadovně Dobytek prý
platí pěkně obilí též a vůbec vše

co na farmách se pěstuje takže
nemá tu nejmenŠÍ příčinu ku stíž-

nosti Přejeme panu Merceroví

ještě mnoho tak dobrých roků

Weplaťte nlijem
PHJem UO tfdnlch (plátek po II JS tdtitbea

iroko neb M mtlÍDÍeb (plátek po 17 0 tra
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