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— Henry Mannweilcr obžalo-

vaný v policejním soudě pro vy-

lákáni Bertie Moore-ov- é ze státu
našeho k účelům nemravným od-

kázán ve středu krajskému soudu

pod zárukou fiooo společník

jeho J Beanky pak obžaloby

sproŠtčnan nikterak nedokázáno
že býval by věděl kam vlastně
dívka posílána jest Moore-ov- a

poslána do Deadwood S D pod
záminkou že dobrou práci v jedné
restauraci tamní dostane zatím

však dána jí adresa jednoho z nej-větší-

nevěstinců tamních

- — Větší poprask v naši čtvrti
neudělal únos chlapce Cudahyho
jako to že p Ondráček opět na-

stoupil dráhu hostinskou Králuje
totiž v Národní sloi na 13 a

William ul a poslouží každému
ochotně výtečným mokeo z

Busch pivovaru a pouze
těmi nejlepšlmi 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

— Krajským soudcem Estellem

vydán ve středu soudní rozkaz

jímž nařizováno je mayoru Moor

esovi a radě městské zaplacení
sporného služného bývalému poli-

cejnímu soudci Gordonoyi v ob

nosu I2600 a nestane-l- i se tak tu

povoláni budou před soud by z

nevážnosti rozkazů soudních se

zodpovídali — V čase když Gor-do- n

policejním soudcem zvolen

byl obnášelo služné téhož 12500
ročně za čas však přijetím nov ho

charteru městského na pouhých
$1200 ročně sníženo bylo Soudce
Gordon tvrdil že sníženi toto ne-

může se týkati lhůty na kterou
zvolen byl a když pak rada měst-

ská v souhlase s novým charterem

pouze jen $100 měsíčně služného

mu povolovala odepřel částku tu

přiímouti po celá dvě léta a povo-
lením mu nyní rozdílu mezi platem

původním a platem sníženým kraj-

ským soudem toto stanovisko jeho
schváleno — Major nerozhodnul
se dosud kterik vůči tomuto roz-

kazu soud □ ím 11 se zachová a vyčká
prý dobrozdání návladního měst-

ského jemuž záležitost ta odká
zána byla

— Ve středu zatčen byl pro
ukradeni 32 1b mosaze John Bar-ke- r

po 22 roky v zdejších dílnách
Union Pacific dráhy raměstnaný
již po nějaký čas ztrácela prý se z
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S A BERANKA
16 a Williams ulicj

odporuíujeme k nabapoTinl nejfistíích
Mkft Objednávky téi pígťmnč Speciality:
Usfdiv piicní balsiin priAky orotl bole-te-

bia vy a tbé pro pna po 2ftc hutý
terpentýa 1 Cech z'ia&t£ pak pKurava
lékařských předplsi

RUD HAVELKA
0TEV1ÍEL

la roli 13 a '¥illíais
Poslouží tvým známým a krajanům

vidy Um nejriznějšfm Bcblitzovým ležá-
kem a vienii druhy vonných doutníků
lahodnými likéry a po cely den chutným
lonřem
Zvu vSechny krajany by mne navští-

vili a Já je vždy vlfHně a ochotně obslou
Km RUDOLF HAVELKA

Tel oHydlí 879 —Tri Mm] 807

ílLouís Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ

ířadovna l 301 Paxton Block
na rohu 16 aFarnamul
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nich komisařů rozhodnuta byla
koneční otázka správce okresního
a a

cnuuoDince a nemocnice a sice
skončila te záležitost tím Že na

místo Wm II Olmsteda kterýž
jak jsme oznámili místa tvého te
vzdal jmenován Daniel W Canon
dosavadní pfíruČ! šerifa Při kra
janu Sloupoví ttál pouze komitař
Connoliv kteříž vlak konečně

kdyZ viděl že žádný z druhých
dvou demokratických toudruhů

jeno pron niasovatt nechce te
poddal a také pro Canona hlato
val

— V sobotu o 2 bodině ranní
zemřel v městě našem JJBrown
jeden znejstaršleb a na odpočinku
žijících kapitalistů zdejších — V

Omaze usazen byl od r 1858 a

byl jedním ze zakladatelů pouliční
dráhy zdejší jejímž řiditelem až
do smrti své byl

— Známý a oblíbený hostinec
na 15 ul vedle Creightonova
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 oblíbeoého

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 podařf neboť jest všeobecně
oblíbea a četní piitelé jeho zajisté
neopomenou u něho "na jednu''
se zastaviti kdykoliv na cestě do
města kolem místnosti jeho ubírali
se budou Pravé plzeňské má stále
na čepu
— První zábava pekařských

dělnftfů v Omaze bude pořádána
v síni p J Hrocha v sobotu dne
2 března Výbor přičiBuje se

všemožně aby ctěné obecenstvo

překvapil b

— V noclehárně na 11 a Far-
nam roznemohl se min týdne ne-

štovicemi A Gollins kterýž v so-

botu do prozatím 1 nemocnice pro
nemoce nakažlivé dopraven

rady zdravotní bylo dáti
celou budovu i s nocleháři do ka-

rantény tito však nějak o tom se
dověděli a následek toho byl že

když karanténa uskutečněna z

původního počtu sotva polovička
jich tam zbyla

— 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

— Místo v radě školní podě-
kováním se dra F F Teala

uprázdněné vyplněno bude dle
usnešení kaukusu Geo T Nichol-sone- m

správcem budovy Svobod-

ných Zednářů
— V sobotu zažaloval Wm

Bloom sl Marii Bloomgreenovou
kteráž v jednom z domů jeho na
Leavenwortb blíže i8ul bydlela
na dlužné nájemné v obnosu $127
a slečinka obrátila se zpátky a za-

žalovala zase jeho pro zrušeni
slibu manželského na odškodné v

obnosu $25000 Namlouval prý
si ji po minulých 9 roků a když
konečně ku svatbě dojiti mělo tu
ji nechal a ke všemu tomu ještě
na dlužný nájem ji zažaloval

— Ve čtvrtek z rána spozoro- -

ván byl C C Rouzerem bývalým

policistou Cbarley Davis při vy--

páčení okna v přízemku hostince
Pezdirtzova oa 13 a Pacific a při
vlézání do budovy následkem
čehož týmž poplach učiněn a ma-

jitel nedaleko bydlící zároveň

povolán Pezdirtz dostavil se na

místo právě když lupič register
vyprazdfioval a vypálené po něm

dvě rány minuly se cile — Lupič
hledal útulku v přízemku z které-
hož po dostavení se na místo po-

licie dobrovolně vylezl a se vzdal
Davia dopaden byl před lešti lety
při vloupání se do ševcovské dílny
na 6 a Marcy ul a poslán na tři

roky do káznice již však po osmí
měsících omilostněn byl — Při

prohledání bytu bratra Davisova
u něhož zatčený lupič se stravoval
nalezeno 40 párů nůžek a vyšetřo-
váním zjištěno že tyto pochází z
krádeže před nedávnem v Council
Blaífs spáchané
— Wilberská mouka KJ i Utni

poctěna byla první cenou na státoí
výstavě v Lincoln Zkuste ji a

budete jistě uspokojeni
- tf

— NáS český grecerista C F
Heřmánek 1316 Williams ulicí

upozorňuje ct obecenstvo zvláště

labužníky na tvoji
- dle pražského

vzoru studenou kuchyni: vlašské

saláty nářezy z importovaných
salámů Šunek ryb a sýrů velmi

skvostně upravuje Přesvědčte se

malou objednávkou
' tf

Julius Wasnenovi kterýž v

neděli odpoledne v taních t dvěmi
známými dívkami ai vyjel sjylašil
se na viaduktu 16 ul od pískotu
přijíždějícího parostroje kúB a týl
teprve na Cuming ul policistou
zastaven byL Wasen pokládal se
za šťastného Že žádný t nich k

úrazu nepřisel radost jeho viak
dlouho netrvala neboť policistou
kterýž myslel že o rychlou jízdu
se jedná za zatčena prohlášen
byL Omyl ovietn na stanici se

tiby vytvětlil a zatčený na svo-

bodu propuštěn

vina byla v pátek žaloba proti
John r Kelly-m- u bývalému ho

stioikémuv South Omaie kterýž

pivovarem Metzovým pro zprone
věřeni S500 žalován byU Peníze

ty byly prý mu firmou Svěřeny k

výměně platebních poukázek děl

níků z jatek Kelly vlak zatlnr

penlze ony vzal a do bot prásknul
Obhajobou Kelly-b- o bylo že pe-

níze ony prostě od Metzova pivo
varu si vypůjčil a Že nedostal je
do rukou co pouhý jednatel a po
rota přidala se na stranu jeho
neboť v sobotu obžaloby jej spro
stila -

— Velkým požárem navštívena

byla OmaLa v pátek v noci a Ško

dy téměř za 1150000 spůsobeno
Dravému živlu padla za oběť vel

ká budova na 20 a Harney za

hlavní úřadovnu i kůlnu pro vozy

pouliční dráhy sloužící a jen na-pj-

všech sil sboru hasičského je
co děkovati že 1 nedaleká nemoc
nice methodistická oběti plamenů
se nestala OheB vypuknul v 11:15
a to prý od nedokonalého osamo

cení drátu jedné káry kteráž tam

k opravě přivezena byla a plameny

šířily se majíce vydatné potravy
ve vyprahlém dříví a na celé řadě
kár jakož 1 na zásobách barev a

jiného snadno zapálitelného mate

riálu s rychlostí takou že spo
léčné úsilí četných zřízenců tam

zaměstnaných na potlačení pla
menů marným byl? a že také při

spěchavší hasiči záhy poznali že

zachiánění budovy neb aspoQ
části obsahu marným jest Proto
také obrácena hlavní pozornost k
nemocnici methodistické sotva 60

stop od budovy hořící stojíc! a dík

spohČnému úsilí podařilo se ji
také vskutku zachrániti V jeden
čas bylo nebezpečí tak velké že

uznáno za nutné všechny nemocné

odstraniti a v bytech okolních

prozatímně je umístili Trvalo to

plné dvě hodiny než po usilov

ní práci všech čet hasičských v

městě podařilo se požár obmeziti
na tak dalece že dalšího nebezpe
čí nebylo — Pokud zjištěno zni

čeno bylo požárem v budově 60

pouličních kár na $90000 ce- -

nenyen a Duaova samotná na

$65000 ceněna —Budova posta-
vena v roce 1887 a původně pou-

žíváno jí co strojovny pro káry
lanové a v roce 1895 po přeměně-
ní těchto na káry elektrické obrá-

cena k účelům jimž nyní věnová-
na byla- - —- Zda budova znovu

postavena bude je dosud otázkou
neboť společnost soudí že poze-
mek ooen nyní příliš cenným jest
a že levněji by jí to přišlo kdyby
kůlny někde v odlehlejší části mě-

sta zřídila Samo sebou se rozumí
že škoda pojištěním plně kryta je

i— Všeobecně známý a oblíbený
Dr Louis Svoboda po cestě své

Evropou opět otevřel svou úřa-

dovnu v Paxton budově na rohu
16 a Farnam ul obohacen dale-

kosáhlými zkušenostmi vědy lé-

kařské takže nyní právem řadíme

jej mezi první lékaře v městě —

Krajané zajisté neopomenou
si oznámky v tomto li

stě neboť tam se dočtou v který
čas možno jej povolati buď telefo
nem v obydlí aneb v úřadovně

— Ct obecenstvu: Dovoluji si

oznámit) že jsem vykoupil ob
chod s krmivem na 13té ul vedle

p Fibigara Jest to jediný český
obchod toho druhu a mojí snahou
bude posloužili každému dobrým
zboim za ceny co možno ne j nižší
S úctou se znamenám ím

ANTON STEIGER
— V policejním soudě zahájeno

v pátek přelíčení s hostinským
Michael Walenzem pro prodávání
hhovin bez license Walenz vlast

ní na 14 a Leavenwortb strávní
dům kterýž dříve ve spojení a

hostincem byl pro kterýž však již
po několik roků license vyzvednu
ta nebyla a po delší již dobu bylo

podezření že pivo prodává aniž

by si licensi býval vyzvednul —

Záležitost ta svěřena k vyšetřeni
dvěma tajným kteří bdž o pra
vosti podezření toho se přesvědči
li Walenze zatkli Týž zapírá že

by obchod hostinský '
prováděl a

háji se tím že prý pouze když

některý ze strávnfků jeho piti ebee

pro pivo neb kořalku do ntjbližlí-b- o

hostince dojde

— Pro udávání falešných peněz
zatčen byl v pátek ' večer Frank

nevědomky" a 2e dolar dotyčný
sám někde nedopatřením dostali
musel '

— V pondělí příštího týdne za-

počne městský pokladník Heon-iog- s

opětně kolektovánfm dluž-

ných daní osobních a sice věnuje

nejdříve pozornost straně severní

Započne prý na 16 a Faroam

půjde po této na Cuming po té
na 24 a po této oa Ames ave na

kterélt) cestě nalézá prý te 700
dložnfkt dají osobních kteří ve-

směs platili by mohli jen kdyby
platiti chtěli Tam kde ma zapla-

ceno nebude neb kde nenčiněno
bode dohodnutí ohledni zaplacení
sebere z nábytku a jiného majetku
osobního tolik kolik dle úsudku

jeho k zaplacení dlužné čistky
zapotřebí bjr bylo

:

d OMAHA

— v' úterním zasedáni rady
městské přišla( jak minule jsme
oznámili ku konečnému projed-

náni dafl pro rok letošní a sice

ustanovena táž po delším jednáni
na 34 millscož jest o i mill méně

než ve schůzi plenární uzavřeno

bylo Z těchto 34 mills určeno je

6yi mill pro potřebu rady Školní

tak že účelům městským vlastně

jen 27 J4 mill určeno jest Při

odhadu majetku dani podléhající-
ho v obnosu $3641 1716 vynese
dafl celková 1 1337974 41 což

dle rozpočtu rady městské a před-
nostů jednotlivých odborů postač!

nejenom ku kryti vydání v roce

tomto ale zároveň i zaplaceny
budou moci býti schodky v jed

notlivých fondech z roku minulé

ho Pro jednotlivé fondy učiněn

rozvrh následovní:

Fond: - Mills: Datt vynete:

Všeobecný 7 60 t 254877OO
Knihovní 4 1966194
Kanální 027 983097
Metení ulic ioó 36411 71

Žlábkováni a

dlažby 082 2985702
Zdravotní 027 983097
Parkovní 076 2757236
Policejní 272 99037 93

Požární 12488973
Vodárenský 274 99766 14
Osvětlovací 192 6990912
Rozsudkový o 54 1966194
Umořovací ' 199896 39

Školní 650 23667150

Celkem 3400 123797471

Ve schůzi přítomna byla delega-
ce poplatníků kteráž protestovala
proti dani tak vysoké a jež nalé

hala na to aby celkový obnos

daně nanejvýše na 31 mills obme-ze- n

byl leč na naléháni to nedbá-

no a z původního rozpočtu pouhá
jen jedna mill slevena V iéže
schůzi čteno bylo výroční poselství
mayora v kterémž na prvém místě

pochvalná zmínka činěna o po-

kladníku městském Henningsovi
kterýž v několika málo měsících

vykolektoval více daní než který-
koliv z předchůdců jeho za celou

lhůtu svou Mimo toho učiněna
i zmínka o tom že žádoucím by
bylo rozšíření dosavadní moci po-

licejní jakož i postavení vlastních
stanic hasičských na místě dosa-

vadních místností najmutýcb
—V místnostech kiubu ob

chodníků odbývána v úterv min

týdne schůze nebrasské státní

společnosti v níž přijata
resoluce požadující na kongresu
zamítnutí vzájemnostol smlouvy
obchodní s anglickými ostrovy
západo-indickýmia- n prý by touto

zájmy cukrovarnické v zemi naší

nemálo poškozeny byly
— Krajský soud zabýval se

minulého týdne projednáváním
případu Leo Coyna kterýž ze za
vraždění Ed- - GFee-h- o obžalován

byl Vražda dotyčná spáchána byla
v noci na 22 srpna min roku na

CumÍDg a 25 ul a obviněni z téže
mimo Coyna ještě dva jiní mladíci
z nichž jeden Harry Flotbjiž pro
zabití na 3 roky do káznice poro
tou posláb byL Na Coyna vzne-

šená žaloba pro vraždu a lo ná

sledkem toho an dle svědectví
státního rána kterouž Fee k
zemí sražen a omráčen byl Coyn
em zasazena prý byla - Porotou
uznán byl v pátek obžalovaný ne-

vinným

— Dnes a zítra odbýván jest v
městě našem státní sjezd maloob-

chodníků stavebním dřívím

— Společnost pouliční dráhy
zabývá se myšlénkou na prodlou-
žení tratí až do Florence a my-

šlénka ta nejspíše uskutečněna
bude ' Stane se tak hlavně z té

příčiny an občanstvo městečka
Florence prohlásilo se býti ochot-

ným příslušnou podporu společ-
nosti v pádu prodloužení tratě od-

hlasován Zamýšlená trať vedla

by od 24 a Ames ave severně k

jižní bránici Mitler parku odtud

západně na 30 ul a po této se-

verní iřímo do Florence —V pří
padu tom zřízena byla by prý též
odbočka k Forest Lawn hřbitovu
vedoucí

— Zdejší organisaci AOUW

spolků k!rá s pořízení vlaztní

budovy spolkové pomýšlí nabíd-

nuta v minulých dnech k odkou-

pení budova známá co síB Simp-tonov- a

na 14 a Douglas za I23-00- 0

Budova ta jest třípatrová
rozměrů 44x76 stopách a postave-
na původně za f26000 Pozemek
ceaěn je na 1 10000

— V policejním soudě odsou-

zen ve středu veteinik H- - Hollan-de- r

usvědčený z kupování věcí

kradených oH různých páoů kluků
k pokutě fao jelikoi zaplatiti ji
odmítnul vandrovali musel do
věreoL Odvolal se ku krajskému
soudu r

— Od pUmeoft Uvíroy xlvo-
da Paitoa & Ylerling železáren

£ebajkfcb vzSala M středo
kolesa 7 hodiny střecha pU-ses- y

však pliipJkhav&iai hasiči

nUsny dfín ml MacoijSf

psxU půtebeaa bfzi tzsUa

Vlhlosnd pramenitá voda

z Willow -- Sprlngs pramtrré

používáte výhradní aa
pH vafoi naebo~ 9

prvAifPísárna a pivavar na třetí a
Mlckwy ulici

Vidy {eratv na Cepu dobré doutníky d
bré korálky vietao druhu a Ul tofeed
lákmky obdrtif u — -

JANA ŠAFAŘE
1288 So 18 81 "Omaba Hotel"

Dnf g ťsoRA 1901

ose Jan )

Alois Marie mky-- '

dle přánf a ač návštěva nebyla tak
velkou jak roku předešlého byla
síB přece naplněna do posledních
míst Výbor zábavní zasluhuje té
největší pochvaly za udržování
pořádku Ceny byly rozdány ná-

sledovně: 1 dámskou cenu obdr-

žela pí Gormanová představujíc!
"Čechii' 2 dám cenu "Dáma z

prvních dob osadnických v průvo-
du chlapce bubeníka' sl Carrje
Melchers a malý Jaroš 3 dám
cenu "Pouliční zpěváci" paní J
Chleborád a spol 4 dám cena

"Ošetřovatelky Červeného kříže"
sl E Rosických a sl T Křížová
1 mužskou cenu "Křižák"' p B

Bartoš 2 n:už cenu "Obuvnici"
br TTomáŠko7é 3 muž cenu
"Rytíř" V Kašpar 4 mužcenu
"šašek" mladý Pešek Tajnou
cenu obdrželi "Židé'' pp Nčmec

Koiyza a Fous
Zastav! kašel a odstraní nastuzení
Laxatlve Bromo-Quinl- Tableta rylecisa den Nevjléíi-- ll neplatil Cena

Ir tienaSscrnta

Vyhlášení!

Odbývati se bude v nedili

li nnora ve 2 hod odp

v "Národní siní' na rjlé
a Williams ulici

Porokováoo bude o nynějších
zlých poměrech a jak by se daly
odstraniti
Dobří řečníci budou přítomni
Přijďte a ujměte se toho

Svolává———

České délnictvo

TtlEPHONE 431

'i:i:l:'

141+ FAUNÁM ST

Ccjglfjsi ulili:

CleveUBál dat $40 tase
Clevelaae Latia MM tana
WakiBt áttaek 47 taaya
rávrakM Kat '' ' 4 taa
(Vrate Lsst ti00 ttnss
fsjeMelat #400 tuna
OfcJe Lasa
ťaaaa tv Bal 84MI
Caai(ltTU-- p 700
nare wu au s'acs
Doataaeta olnon váhu rychlou dodav

ka a spokojaa badeU v katdřai ohledu

ITobrosIia Fuol Co
HUA Vmrnmwn llex

UlUi! XJllli!
Tráa akll Stát tana Já byrh al

L LETI 7U rK Iltk
nia

Lilií- -
-r - - TPT Jt J

r i i
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Marie Hájek matka

Magdalena Hájek sestra

— J G Starbuck konduktor
na pouliční dráze přišel v pondělí
na 16 a Locust k úrazu Sklouzl

totiž a padnul tak nešťastně že

pravá ruka pod kola mu přišla

při čemž jeden prst úplně roz

drcen

Katolická beseda chystá
se překvapit! krajany ve-

selohrou spojenou se zpé- -

vy p kana Lhotky dne
17 února „
— V pondělí spáchal samo- -

vraždu otrávením Alexander M

McCargar oa 18 a Webster ul

bydlící Týž přisel v sobotu domů

notně Opilý a když proto plísněn

byl odešel aby více se nevrátil

Ubytoval se v čís 616 již 13 ul

kdež v pondělí požitím laudanum
samovraždu spáchal -

— V krajském soudu projed

návány jsou přítomně dvě žaloby

proti policii naší pro neoprávněné
zatčení G W Bingham žaluje

nynějšího maršála Donahue a ru-

čitele zemřelého maršála Wbite-- a

pro aeoprávněné zatčení a vězně-

ni na 95000 a P Doberty žaluje
zase policistu Hotcbkiss a ručite-

le jeho pro tutéž příčinu na ná-

hradu jt 10000 — B:nghamovi
přirčena v pondělí porotou nábra
ďa v obnosu Í25 a sice rozsudek

vydán proti nynějšímu maršálu J

J Donahue ovi ale i proti polici-

stům D Wí llerovi D P Bald-vino-

a J W Levertonovi kteří

při zatčeni tom spolupůsobili
jakož i proti jejich ručitelům a tak
nebude zaplacení pro odsouzené

přilil těžkým

Velkolepý maškarní ples
uspořádá Tábor Myrta čís
922 R N a Tábor Xebra
skac 4771 M W A y so-

botu 16 února 1901 v síni
p J Hrocha 8 krásných
cen bude rozdáno nejlep-Sír- o

maskára které vysta-

veny Jsou v obebodé p i
Bílka na jii 18 ulicí

K vyléícil aattazaal u des
osívejte lautatlva Brotao Qulnlne Tableta
Katdý lékárník vrátí penise nvyléM U Pod
pis E W Ořova- - a aa katdé krabice Wbc

' — V pondělním zasedání poli-

cejní komise povolena license ho-

stinská pro nový hostinec Schlitz-A- v

na 13 a Center

~ Ku zmrzačení přisel v pon-

dělí v obchodě Kelly Stigr A Co

prodavač Charles Mott Zasažen

byl totiž sestupujícím elevatorem
tak nešťastně že ucho u samé

hlavy mu oříznuto Byt dopraven
do nemocnice Clarktoakdei ncho

mu přilito a lékař projevil naději
že toto snad mu ještě příroste
Ka vytUcif aattazesf v Jellskia ásl
vaaasl Laaattve Brosao Oalala aviatky —

KaM dravOt Váša vriti SMiaa aahlas tas
awvyksH laaaika B W Orovaa e aa kaaaa
laaaalesj Caaaaac ta

'— Minulou sobota odbývali
aali Sokoltcí naikarnf ples který
doufáme le vydařil te jim splní

dílen mosaz a když konečně pode-- i
zření na Barkera padlo ustanoven

zvláštní hlídač kterýž pozor naň
dával Ve středu po práci byl ko-

nečně dopaden a výše zmíněné
množství mosaze u něho nalezeno
V policejním soudě uznal se v

pátek vinným a k 20 dnům vězení

odsouzen

— K smrtelnému úrazu přišel
ve čtvrtek konduktor nákladního
vlaku Union Pacific dráhy Chas
S McCaffery a poraněni jeho bylo
takového rázu že smrt v sobotu
následovala- - Neštěstí událo se v

Miliard a sice zachycen byl Mc

Caffery mezi nárazníky tak- - Že

prsa mu rozmačkána— Zanechává
manželku a tři dítky

— Ve Čtvrtek ujal se správy
zdejšího státního ústavu pro hlu
choněmé nově jmenovaný řiditel
R E Stewart

— Ve čtvrtek jel městem na-

ším president Southern Pacific

dráhy kteráž jak známo v min

dnech do správy Union Pacific

dráhy přešla Charles M Hays a

učinil tu krátkou zastávku Pro-

slýchá te že týž učiněn bude pre-

sidentem obou systémů a že v

Omaze zřízeny budou hlavni úřa-

dovny týchž
--r Ve čtvrtek odbývána v míst-

nostech Commercial klubu valná
schůze občanů o postavení audi-

toria se zajímajících a při tom

projeven náhled is výbor dotyč
ný měl by spojití se a organizaci

Rytířů tak by
těmto příslušné místo v budově

zamýšlené zajištěno bylo
: — Chcete-l- i si pochutnati na

výtečném moku navštivte p Fr
Semeráda na rohu 16 aWilliams
ulici a poručte si sklenku pravého
fluňtkiho Lepší nenajdete v ce-

lém městě— Kdo nemá rád plzeS-sk- é

najde u něho výtečný Atctiuv
Uiák a pijáci vína dostanou zase

sklenku výborného vína Korbelo-

vá a kořalky jeho nejsou k bitová-b- (

Přesvědčte se o tom tf

— Z Washingtonu došla ve

čtvrtek pro Omahu potěšující zprá-
va Že sněmovně odporučena kn

přijetí předleha zřizující v městě
naiera odbočko mincovní a povolu-
jící na zřízení téže f 1 00 000 Před-

loha dotyčná podána poslancem
Sbuterlandem z pátého kongresnf-h- o

distriktu státu našeho mezitím
co "náš Dave" v Lincolu za sena-torství-

se pachtí
— Pan Antonín Křeček má ele-

gantně zařízený hostinec na robn
13 a Howard uL a obslouží kra-

jany ochotni řízným mokem z
Omaba Brew Ca Výtečné likéry
t doatnfky vidy v hojné zásobě
Jdete-l-i kolem neopomefite se tam
zastavili na jednu a jistě podruhé
aepojJaS jíc$at tf

I


