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peu(e na ooialiký (lepšený siaje-le- k

nemovitý při oejnizií ňilre

úrokové a za nejvýhodnejStch pod
mínek'' navštivte Garvin Bros

t6o4Farnam Str- - Commercial

National Bldg Omaha" 14X

— Zdejší pozemková bursa pod-

jala se úkolu pracovati ve pro-

spěch sloučení městské a okresní

správy Minulou středu předná-
šel o předmětu tom p Ed Rose-wtte- r

ve schůzi členů bursy a vy-

jádřil se mezi jiným že k docílení
toho jest především třeba aby

guvernér Savage svolal zvláštuí
zasedání legislatury tuto zimu v

— Jeden galon Korbelová vína

Riesling dostanete u K V Barto-

še ta 75c 12x4

— V neděli dopoledne sposo
rován byt o hed v dřevěné stáji č

1919 již 21 ul používané llaar-man- n

Bros Koni byli vyvedeni a

škoda na budově spúsobená odha-

duje se na Í100 Plameny zachvá-

tily i sousední dřevěný domek

obývaný rodinou James M Faxo-n- a

avšak i ten byl zachráněn
Škoda jest nepatrná

'

" — V sobotu kolem 2 hodiny
ranní zatčeni byli policií v dřevař-

ské ohradě blíže západního vcho-

du ' na most Douglas ul 1 3letý
Artbur Hussie Z Eureka Springs
Arka taletý Nick Worlds z Wil-ao- n

Kas Oba chlapci byli hla-

doví a zimou skřeblí Na poli-

cejní stanici když se najedli a za-

hřáli vyprávěli chlapci své osudy
Nick Worlds vyprávěl že před
desíti dny utekl z domova poně-
vadž otec jeho chtěl' aby šel do

školy Od té doby potloukal se

Mužské obleky a svohníky :

všech barev tvarů a všech velikosti jsou zde

Obleky jež nemohou býti duplikováoy za peníze kde- -

koliv jiným ¥ „

T RÍ1 ( Muííí celovloéni worsted cheviotové zhotoveni

OllJU j tk jak nahoře udáno obleky jež při- - M FA
JEDEN ( n48ejí od fiodofij leckde jsou za UlluU

Mužské módní podzimní svrchníky správné v každé po-

drobnosti velké zásoby na vybranou

POŠLETE SI PRO KATALOG

2cnké krejčími zhotovené obleky
Zhotovené z jemného celovlněného cheviotu nový Eton

kabátek dlouhým nabíraným předkem tafíetovou podšívkou
krásni lemovaný salinovými páskami nová sukni t kanýry

lemovaná stejni jako kabátek oblek to
' jenž přináší 11650

leckde naše cena $1200
Ženské krejčími zhotovené obleky

Ze zvlášti jemného cheviotu kabátek s novou vestou v

předu z taffeta hedvábí krejčími Šitými a volnými manšetami
nová tabulovaná sukni podšitá perkalinem nejlepší jakosti
dokonale padnounaše cena $1475

IT I VnFMV Henry Sonneborn & Co'8altlmore
IlilIJyjUll O Záso)y mužských a chlupcckych

obleků

na prodej ve

Aby vyprodali své podzimní
vyrabitelé přijali Haydenovu nabídku za botové a sice méně než soc
na dollar Sonneborn & Co's oblekv zhotoveny isou z neileníírh— — — —

j r
vybraných látek nejzručnějšími krejčími pro nejlepší obchod ve vel-

kých východních městech Tato ohromná koupě obsahuje každý
možný střih a vzorek a skytá výběr větší než všechny ostatní obcho-

dy ' ' ' " "dohromady '

Ceny jsou směšně
dollar ceny musí být

výprodej jiký kdy
Americe:

'

1

Nejlepší obleky avrchníky
neb hodnotu Všimněte si úžasně levných cen zde uvedených a pak"
popatřte na módně zhotovené elegantní látky na krásně udělané a
dokonale střižené šaty nabízepé za hotové peníze v tomto obrovském
výprodeji I65 ooo zásob a budete ohromeni podivuhodnou hodnotou
Matky naleznou zde výbornou
pro zimu

kteráž by se chtěla naučit zdrho
vati (stripovať) tabák v nové dout
níkářské dílně E 802 Leaven
worth ul 1 al4

— Za půl dollaru koupíte u

K Vy Bartoše jeden galon dobré
no Korbelová vlna 12x4

— Ředitel vyšší Ikoly Wate
house rozhodl se zařídili v ústavu
tom odbor "soudní" i se vším

příslušenstvím jako jest tajná
služba a pod Po delší již dobu

ztrácely se žákům a Žačkám vyšší

školy obědy jednotlivé části oble
ků ano i bicykly a ředitel chce

málokrádežíru těm učinili konec
Ze studentů sestaven soudní tri
bunál jemuž bude v jednotlivých
případech o vinnících rozhodovat!

— Česká Praha rozrušena byla
v pondělí ráno zprávou že v hote
lu Prague n 'lezena byla v pokojí
ku obývaoém služkou Antonií
Kadlecovou mrtvola novorozeně
te zabalená v balíku špinavého
prádla Příšerný nález ten učinila
choť hoteliéra pí Fr Vlasáková
Ježto noyorczeoě mělo uvázáao
kolem krku těsně hedvábný Šátek
soudí se že bylo zardoušeno
Antonie Kadlecova jež jest asi 21

rok stará přibyla do Omahy asi

před dvěma měsíci z Clarkson
Pí Vlasáková sdělila Že Kadleco
va byla v pondělí ráno nemocna a

proto povolala k ní dra Svobodu
Před jeho příchodem však Anto-

nie sešla prý se schodů a sdělila
lékaři že bo nepotřebuje Jedná
ní služčino bylo paní Vlasákové

podezřelým a proto zahájila vy-

šetřování jež skončilo nálezem

mrtvoly novorozené holčičky
Kadlecova byla zatčena a odvede-

na na policejní stanici mrtvola
novorozeněte poslána pak do már
nice Kadlecova přiznala se Že

jest matkou dítěte avšak popírá Že

je usmrtila

— Pí James Koenigové bydlící
v č 2615 Ilarney ul uloupeno
bylo z několika kufrů složených
v kolně před několika dny mnoho

jemného prádla a šatstva Byly
to dary svatební a pí Koenigová
chovala je jako památku po celých

40 let Má se za to že předměty
ty odcizil jakýsi pobuda jemuž pí
Koenigová dala najísti začež ji
měl vyprášili několik rohoží Lou-

pež oznámena byla policii a tajný
Drummy nalezl několik předmětů
odcizených v zastavárnč Paní

Koenigová slíbila odměnu za

prádla a v pondělí večer
sdělila policii že nebude stihati
soudně zloděje vrátí li jí odcizený
majetek

— V pondělí kolem 4 hodiny
ranní zažila i81etá Millicent

sestra E E Edwardse
č 2015 Grace ul1 dobrodružství
na něž bude dlouho pamatovali
Dívka bydlí lama v pokojíku jenž
je oddělen chodbou od pokojů její
bratra a švakrové-- libého spánku
byla vyrušena pohybováním se ma

trace na níž spočívala Posadila
se na lůžko a k překvapení svému
shledalaže lampa kterou ubírajíc
se na lůžko nechala hořeti sha-sl- a

Hned tna to pohnula se

matrace znovu a dfvka pohíed- -

nuvši dolů spatřila muže klečící-

ho u postele a se škraboškou na

vrchní části Obličeje Týž pojed
nou vstal a nakloniv se k zastraše
né dívce zasyčel jí do ucha
"Buďte tiše a neublížím vám bu- -

dete-l- i však křičeti zastřelím vás!"
Při slovech těch přiložil jí hlaveň
revolveru k obličeji Než zastra
šená dívka vzdor hrozbě učiněné

mocným hlasem vzkřikla a vzbu

zený bratr její vyběhl na chodbu
V témž okamžiku mihl se kolem

něbo muž jenJ namířiv naS revol
ver právu

- "ťokusíte-l- i se mne
následovati zastřelím vás! Mezi
tím co Edwards pospíšil do poko
je své sestry aby tuto upokojil
neznámý lupič prchl Policie jest
toho náhledu že to musel být
lupič "zkušený"
— Fred Johnson dělník v

Cudabyho v So Oma-

ze přišel : včera k smrtel-
nému úrazu na křižovatce 17 ul
a trati Union Pacific dráhy John-
son vstoupil na nákladní vlak U

ť arany v ao umaže a když se

tento blížil k domovu jeho na 16
uL jižně viaduktu seskočil s vla-

ku- Nepochybně že vrazil do
něho následující vůz neboť nebo-

žák klesl pojednou k zemi a dostal
se částečně i pod kola vlaku jež
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OBJEDNÁVKY POŠTOU SE VYŘIZUJÍ

tLlJ ílíil}U
první třídy laatnl -

Fr Semenu
na rohu 16 a William ul

f{fsnj Meliftv ležák stále na čopu
Pravé plxetltká s pravovoreíWlio pl

tovaru 1'Uoě Jak by smet

Vteřní doutníky kořalky likéry i
vieobecoi sniniá Korbulora vln

Teplý tftkuick obilríí kaidy vidy
Ts nejlepií a noJaoliilníJJÍ obiluba

Krajanou tajlftlčnt
'

Přijďte a přeivf rtf te se

Tel 2114 Frank Semerád

mu obi nohy rozdrtila Johnson
seznav Že navždy jest zmrzačen
učinil zoufalý pokus svalití se

celým tělem pod kola vozů násle

dujících avšak kolemjdoucí občan

úmysl ten mu překazil odtáhnuv

jej zpět Smrtelně zraněný muž

dopraven byl do nemocnice sv

Josef i kdež shledánože mu nejen

byly obi nohy rozdrceny nýbrž že
i lebka jeho jest roztříštěna Byl
sice operován ale o uzdravení

jeho se rozhodni pochybuje

K vyléčeni nastuzeni za den
uílrelta Laiallve Brumo Qulnlno Tableta
KaíilJ likérník rrátl penlin nHryl4CIil Pod
pia E W Orove--a na kaldé Krantfce ifcc

Hledám manželku
OviIovít před fasem a jsa u satén v

místečku kde není látloých krajanek

jsem nucen hledali touto ceatou druJku

života Jsem řemeslník v prostředním
Třk-- i v dobrveb pomřrecb a molio dobré

manželce poskytnouti dobrý do nov

Přihlášky djoíoo li podobiznou zaile-t- n

pod adresou: Vdovec Čech care of

Pokrok Západu Omaha Neb Úpluá
t bude zachována 14k8

Musí se tomu vařit

Dobře známí Omažané jasné to

dosvědčují

Když dá se veřejné dosvědčen! před
ním občanem Omahy tu dtikíz Je pře-

svědčujícím Člíte loto dosvědčeni

Každý trpitel se zády každý muž žena

neb dítě a nemocí ledvinovou získá pře

čtením jeho
Paní Julius Beilhteinová 3139

jižní 35 ul praví: "Po sedm
měsíců měla jsem bolesti mezi

kyčii jež stávaly se nesnesitelný
mi když něco těžšího zvedoouti

jsem chtěla Příznaky tohoto cí

tila jsem po léta avšak teprve ne-

dávno se to zhoršilo Zkusila

jsem mnoho léků ty však posky

tly mně pramálo úlevy Konečně

uviděla jsem ohlášku Doan's Kid-ne- y

Pills a manžel koupil mi jich
v lékárně Kuhn & Co krabičku

Ukázaly se býti lékem jejž jsem

potřebovala Též i manželi mému

značně pomohly Můžeme odpo
ručiti Doan's Kidney Pills každé

mu co lék dokazující co se o

něm tvrdí
Na prodej u v5ecb obcbodnlkfi Cena

50 centu Foster-Milbur- Co Buffalo
N Y výhradní Jednatelé pro Sp Státy

Pamatujte Jméno Doan'i a neberte

jiných í
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v sobota 23 listopadu 1901

v síni p FraSka na 20 a S ul

v South Omaze

Při plesu dčiokovati bude vý-
tečná hudba p FraBka
O půlnoci podávány budou m

chutoé sákusky

Začátek v 8 hodin večer

Vstupné Osoba 25c
"

V áct tra

tottoatoitoitoatoiioatoatoatottoitoito

Nejsrdečoéjší blahopřání t

sai! spuluawtre

paní Františce Najdtové I
s panem

Františkám Sedláčkem
' v South Omaze

Sklidá

Sbor Vlisteiky Zipadn I
C 34 s r i

Markéta Kozel Anna Karlík

pfedf UJ

CHARLES DOílAT

doutníkář
aa—t mm

1310 112:3 tlMzaíj
vyrábí doutníky výborná Jakosti a ktlňf
kdo okusil jednou doutník lebo nechce
jiný koufltl V obchodě jebo mfilete
doatati vte co přUluli k jebo obora
Navštivte jej předvedete sel 14

Předplácejte na Pokrok Západu
pouze řioo rocne - ' -

vfttfttitttftfV?yftft?
— Dámský bot Vlastislava

39 JČD rothodl se v posledu
schůzi tvé pořádali doe 1 ledna

(
1903 šestnáctý plea výroční
— V nedéh večer sehrál píve

cký odbor Til Jed Sokol úii
chent rozmarnou operetku "Luci

" íer'M ve prospěch české svobodo

rryslné školy Z hojné návštěvy
divadelního představení tohoto
soudíme ie krajanům naSira přec

jen záleží na tom aby česká Škola
nase nejen se udržela ale aby
trvání její bylo 1 zajištěno

~

Byl
by viru hanbou pro ailnou naši

osadu českou aby dala zaniknou
ti české Škole která tak utěšen

počala rozkvétatt Bylo by věru

hanbou pro české spolky zejména
pro spolky jez stanovami jsou vá

zány k podporování Če3ké Školy
'
aby jí pomoc svou odepřely Pi
vecký odbor Těl Jed Sokol za

sluhuje veSkeré uznání za vzácnou
ochotu svou české škole projeve
nou a bylo by si přáti aby po

dobných příznivců více se nalezlo
"Lucifer ' sehrán byl pěkně
hladce a účinkující herci odměně
ni byli hojným potleskem nádše
ného obecenstva Po divadle od

býván byl tah na skvostnou hed
vábnou deku věnovanou sborem

' Vlastislava £ 29 JČD české
Škole Jelikož při labu vytaženo
bylo číslo neobsazené odbýván
bude tah jeŠte jednou

— Dvacet sudů Korbelová vína

od nynějška do nového roku chce

a musí prodati K W Bartoš

proto prodává je laciněji než je
sám koupil 12x4

" — Ve středu odbýváno bylo

před distriktoím soudcem Bakerem

přelíčení s Ed Morgalem obvině
ného ze znásilnění malé dívky
Mary Marksové v minulém čeř
venci Soudní síň byla naplněna
četným obecenstvem jež bylo
zvědavo vyslechnout! svědectví

prcti němu podané Těsně
vězně seděla manželka jeho jež
zdála se býti unavenou a poněkud
zarmoucenou nicméně 'však cho
vala se statečně Dopoledne vy

slechnuty byly pouze dvě osoby
První byl dr Van Giesen jenž
přísežně doznal jaké zraněn
shledal na Mary Marksové krátce

po její znásiln&ní Na to svědčila
matka znásilněné dívky jež udála

všechny podrobnosti jež sběhly
se od doby kdy dceruška její z

domu odešla až do času kdy opět
__ _ _j t ! í~y t_t t : mc_ 1

se vrama upnajci jviorgaiovi
uvedli pět svědků kteříž odpfi
sáhli že Morgal nebyl v Dundee
v onen den kdy zločin ten byl

spáchán Mezi těmito byli i ro-

diče obžalovaného již svědčili že
v Aat ton hvl cun náv£t&vmi v íi h

domě Ve čtvrtek krátce po třetí
hodině odpolední skončil státní
návladní řeč svou soudce Baker
dal stručný návod porotě 'a tato

již kolem 4 hodiny vynesla roz
sudek jímž Morgal uznán vinným
Jakmile porota byla rozpuštěna
zasypáni byli členové její díky se

strany matky i dcery jakož i 6e

011 aibi jvjswi
a t& s v v- - £s

vrácením se porotců do soudní
síně sděleno bylo soudci Bakero
vi že bratr znásilněné Mary
Marksové zastřelí Morgala nebu
de-l- i tento porotou uznán vinným
Než soudce předvídaje že porota
obžalovaného odsoudí neučinil
žádného opatření na ochranu
vězně Morgal byl rozhodnutím

poroty velice dojat a odcházel

zpět ďo vězení krokem nejistým
Dle zákonů státu Nebrasky muž

usvědčený z kriminálního útoku
může býti odsouzen nejméně na

tři a nejvíce na 20 let do vězení

— HLEDAJÍ SE zabalovačia

pupaři stálá práce zaručena Při
hlaste se v nové továrně na dout

níky č 802 Leavenworth (i2k4
— Ve čtvrtek přišla k vážnému

zranění i81etá Clara McCIoudot a
zaměstnaná v pekařském obchodu

Mulliganovi Chtěla seskočili na

34 a Grace ul pouliční káry v

pohybu se jeŠti nalézající avšak

nešťastnou náhodou se smekla a

dopadla na dláždění tak prudce
ie se omráčila Byla dopravena
do blízkého obydlí načež přivolá
ný dr Christie dal jí dopravili do

Clarksovy nemocnice Dle po
sledních zpráv daří se iraněné
dívce poněkud lépe-- ?

: Ve středu zahájeno bylo za

sedání velkoporoty sestávající ze

i 16 tleno Z krajanů zasedá na ní

policista Frank Urban Když
soudce Baker dal velkoporotcům
ni od byli tito zavedení do svět-

nice v přízemí soudního doma s

din jím k posluze soudní sluha

John Norberg
— V minulých dnech ošizeno

bylo devět omažských firem ob-

chodních jistým "C Cramerem''
t-rr-

em o Ji360 Povedený dare-b-a

ten udával padilané a tudíž

bezcenné Ceky na různé obnosy a

když "čul" že by te mu další po

ty v Omaze mohl stiti osudným
r'Udob6t r r:

— Za jeien dollar obdrI'te a
rv v tzstzu giion srpuio

'♦ fjíl4!

HAIBEIBIOS

y cené 5000 —

velkém obchodu

a zimní zásoby tito chvalně známí

levné ježto vše co má

vyprodáno ihned

odbýván byl v západní
r

prodány budou bez ohledu na cénu

příležitost přistrojiti zde synky své

se šatstvem

Naproti poště

Hlaví

lek 1 Mu '31 'f- -

DoboTa iM n nádobí

francouzský crcodlem v zadu
skleněnými dveřmi stál 'íS v ziH-ové- m

výprodeji 114

Dubo?! toíletní nolet
18x40 krásným zrcadlem 1 moaáiný-m- i

okrasami stál 1750 záH ovi cena
1150

FČllo boDpálT
dubová neb máibnvftnnvií hrvw dnKai
hotovené stály % %%H otA oeoa $3 90

koupt v kaidém odvětvi

výprodej! -

němž by podány a projednány
hylv Jiležité dodatky k ústavě
tak aby je bylo možno předložití
voličům k odhlasování na rok před
příští presidentSKOU volbou

— Mike Lalic z c- 1404 jiz 12

ul spadl ve Čtvrtek večer kolem

7 hodiny s pouliční káry a vážně

se poranil Vracel se z práce
blíže 10 a Hickory ul seskočil

káry dříve než tato zastavila Byl

dopraven na policejní stanici
kdež dr'Borglum rány jeho oše

třil Později byl poslán do svéh

obydlí $

— Opět máme o jeden český
obchod v městě více Pan Fran

Jun jenž po více let zaměstná

byl ve chvalnJ známém řeznickém

obchodě Bratří Kunclů na již 13
ulici otevřel svůj vlastni řeznický
a uzenarskv obenod v č 2200 tiž
16 ul zrovna na Dorcas ul

odporoučí se do přízně ct krajanů
V obchodě pana Juna obdržíte

vždy maso prvé třídy výborné
zboží uzenářské doma zhotovené
Navštivte jej a přesvědčíte se

" 14X4
V

John Jones mlynář z Grand
Island Neb nezapomene tak
brzo na návštěvu v Omaze a

Council Bluffs Předminulé pon
dělí přijel do Omany aby užil
trochu velkoměstského života
Ve společnosti J T Watche
Kansas City navštívil též Council
Biufís kde sešli se starými zná

mými B Lozierem a James
Possem Ve čtvrtek odpoledne
zahrál si s nimi Jones "pokra"
Rdyz cyla bra u konce shledal
že "zábava" tato stála ho malič

kost $300 Nasytiv se pobytu
Council Bluífs vrátil se Jones se
soudruhem svým na večer do

Omahy Po řádné večeři vyšli si

na procházku a blíže vVindsor

hotelu potkali černošku jež po
zvala je k taneční zábavě pořá
dané černochy v sousedství Capi
tol ave a 10 ul Pozvání to bylo

přijato avšak asi za dvě hodiny
na to přiběhl Jones na policejní
stanici Se stížností že oloupen
byl černou kráskou o $ 140 Jones

jest odhodlán stihati zlodějku
soudně podaří-l- i se policii za
tknouti ji

' "

— Kdo je milovníkem chutného
žitného chleba dobrých koláčů
rohlíků a vůbec všeho pečiva jež
do oboru pekařského náleží nechť

neopomene zastavit se u Adolfa

Svobody č 1420 Williama ul tf

— Nyní máme o jednoho okres
ního komisaře více než jest třeba
šest místo pěti Není pochyby

Že po reorganisact okresní rady 1

ledna 1002 budeme svědky zají
mavého sporu jenž dle všeho

soudem bude rozhodnut- - James

P Connolly předseda okresní ra

dy tvrdí že nejvyššímu soudu
bude rozhodovat! mezi Hartem
Watermanem Jisto jest tolik že

ani Hané ani Waterman dobro
volně místa svého se nevzdají

Ve čtvrteční ' schůzi sboru
ředitelů otevřeny byly nabídky na

kopání základů pro Auditorium

výbor na budovu a pozemek má

určiti kterému kontraktoru má

býti práce ta zadána Výkonný
výbor má se postarati o vypraco
vání příslušných obřadů k zaháje
ní práce té dne 18 listopadu
— C F Heřmánek grocerista
£1316 William uL — telefon

o 2172 má neivetsí vyber ve

zboží pro domácnost jako: porce
lánové skleněné kamenné želez

□é plechové ozdobné a veškeré

potraviny tf

— Smírčí soudce Alstadt jenž
naeývá se obecni "Malý Bis--

mark oddal ve čtvrtek černoš

ský párek Po skončení obřadů

políbil šťastný mužíček ženušku
svou načež vytáhnuv tobolku aby
soudci zaplatil pravil: "Vše jest
již odbyto jen třeba ješti zaplatit
odškodné"— "Než neměla bych
políbiti též kazatele?" tázala se

šťastná nevěsta — "Ovšem'' od

větu jeden svědek A než se

překvapený soudce nadál zahořel
mu na rtech upřímný polibek

Zastaví kašel a odstraší aastazesí
Laxltlrs Brotso-Ouin-ln Tableta rylétí na
tuirni la den NeTléíi~lL neplatíte 0d
SSceoti lr

— Neznámí dosud lupiči navští
vili v sobotu v noci obydlí J H
Fostera £ 2629 Davenport ul
za nepřítomností rodiny a uloupili
ficona hotovostí a staré mince

r ceně asi $6 Pí Fosterová vrá
tila se domů kolem lo hod a k

překvapení svému spatřila ve svit
Bia světlo zaslechl hovor
Ihned povolala policii avšak než 1

tato se dostavila lupiči prchli

po světě v železničních vozech

když mu došly peníze zastavil

svůj kabát Zajímavější jsou osu

ay artnura nussietio utec mu
zemřel a matka jeho chudá vdova
v Eureka Springs" živí sebe a dvě
malé dítky praním Před třemi

roky dán byl Arthur do služby
farmeru Hermanu Bekelmeierovi

bydlícímu pět mil jižně od Albion
a setrval u něho až do minulé

středy V den ten jel farmer do

Omahy a vzal chlapce s sebou

Zde se rozešli a když přiblížil se
cas k návratu domů dostavil se

Arthur na určené místo avšak

žalosti své seznal že zaměstnává
tel jeho odjel domů Od té doby
hledal zaměstnání a v pitek u ře

ky setkal se s Worldsem Uza

vřeli spolu přátelství a kdž
Níckóvi bylo v noci zima dal mu

Arthur svůj vlastní kabát Nick

Worlds poslán byl zpět do Kausas
a Artburovi Hussiemu poskytnuto
na policejní stanici pohostinství
dokud by si nenašel zaměstnání

— Krajane pozori Anámy a

oblíbený hostinec na 15té ulici

vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný ř

dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dlouhole-

tý sklepník v místě samém Hosté

zajisté že přesvědčí se že obslu

ha u něbo jest ta nejlepší neboť

každý s usměvavou tváří odchází

odtud spokojen Řízné pivko stá
le na čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeňské a chutný zákusek

stále na ruce Přátelé a známí

zajisté že- - zastaví se u něho "na
jednu" kdykoliv na cestě do mě

sta kolem místnosti jeho se ubíra-

li budou tf

— V sobotu v'5:i5 bod odp
utrpěla smrtelných popálenin 20
letá Hattie Billingsova služka u

W- - A Saunderse č 2095 s tg
ul Billingsova rozdělala v kam-

nech oheS chystajíc se k připra
vování večeře Pojednou vyletěl
z kamen fefavý ubel a zapálil na
ní šaty V okamžiku ocitla se
dívka v jediném plameni á vybě
hla z kuchyně na dvůr Čtyry
mladé dámy jež jely náhodou ko
lem v kočáře vyskočily z něho
a pospíšily nešťastnici na pomoc

Jedna z dam těch svlékla sukni a
vhodila ji na nebohou dívku a též

sousedka pí Bryantová zabalila
ji do přikrývky načež s pomocí
ostatních dam vnesena byla Bil-

lingsova do domu kdež brzy po-

zbyla vědomí Rychle povolaný
lékař Ralph dal smrtelně popále-no-

u

dívku dopravit: do Clark-sonov- y

nemocnice kdež v 7:40
hod večer zemřela

— James Callahan jeden z do

mnělých únosců syna Cudabyho

jenž souzen byl minulý týden v

distriktním soudu pro křivopřísa-h- u

opustil v pátek v noci soudní
dům jakožto muž svobodný Po
rota po poradě 36 hodin trvající
prohlásila jej nevinným Tak
skončil druhý soud s Callabanem

jehož odsouzení při prvém soudu

zdálo se býti jistým- - Než "lido
vá' porota rozumí tomu lépe

proto nutno s výrokem její spo

kojili se Prvý soud Callahanův

výnos poroty vzbudil překvapení
v celé zemi — druhý výnos poroty
dal se předvídán

— V sobotu odpoledne zatčen

byl v Omaze tajnými rev J A

Edmonston z Battle Creek Neb- -

uvězněn byv obviněn 1 2 letou
nevlastní dcerou svou ze znásilni
ní Edmonston jest asi 30 roků

stár ženat a má ještě jedno dítko
mimo nevlastní iceru Vyjádřil
se ze obviněni 1 zatčeni jeno jest
prací nepřátel jeho v Battle Creek
a že dokáže svou nevinu

—- fani momaakova odjela v

pondělí do Cedar Rapids la kde

její muž F J Hromádko jest
uvězněn Paní Hromádkovi vzne
sla totiž na muže kterýž ji haneb-

ně opustil žalobu pro velkokrá- -

dež Hromádko domáhá se svo-

body své na základl habeas corpus
a o osudujeho dnes má být rozhod-

nuto

LZichraty ZČXKZWPZ!"
aeaaim aiSríol Dr KIh'i tinmi Marra
fcctorer Zaalcte al pro W m Uacr aa akoa-It- a

ObdrtiM H adaraa I K Kll Lká
M AKti ptala Pa

Velkoobchod

16tá a Dodge ul

Dewcy & Stone

FURNITURE CO

111S-111- 7 Faroam

Mkl úiM Týprodej

Za $15000 krásného nábytku

musí být vyprodáno

Ji po !eta jest nsifm zvykem pořádatl
záři ovy výprodej letoa vsak překoná-
me vAe dosavadní Jediné zanecháním
vSech ohlfda na cenu výrobní mažeme
nabídnout! koupe tak výhodné ak tuto
uvedeno- - '

„ #

DqIioy M?m (side-lioar- á)

í francouzským zrcadlem krátkým
ríkem se zásuvkami kráme spravo-
vaný stát 33 v láH ovám prodeji 28

DuboynroMclDf slfll

4H palcový se silnými nohami dá se

prodloužit na 8 stop stál $30 v záH-ové- rn

výprodeji

laboyoDorf nábytek do paríorn
a kuso v Hedvábí neb brokátu stál
1100 v září-ové-

výprodeji $50
Sta podobných výhodných

IVeopomeílte
'

tento
veškeré zboíl označeno zřejmými ciframi Jedna cena pro vlechnv alacena nejnižíl r

DEPY i SŤONfi míITORE SO 1115-11-17 Fffla

Dobróho piva nonf falť hojno
Jsou velmi mnohá piva v trhu avlak nikoliv tak

mnohá dobrá piva Nékterýra lidem jest to jedno
víe co chtějí jest pivo a chtějí to laciné Jiní poža-
dují jakost a my jsme jejich náhledu NaSo

ti
QOLjD TOP":

lahvové pivo jest nejen Čisté a rdravé jako silice nýbr!
jest též výtečný nápoj — íistý perlící a jako kfen
Lépe kdyi objednáte si bo bednu na zkouško

South Omaha Brewing Co
ří a lahvují výborné pivo
t SOUTH OMAHA NEB

J K SISCULB éeritf zástnece
JWIaf fivovasb v Kébmet kxmrl tamté tnárl Caak4te sáatepoa


