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býti dopraven v povozu do svého
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občanů v Douglns okresu kterýž
by vypracoval nějaký plán pro
utvoření trvalé organisace jejíž
účelem bylo t y pracovati k docí

aylvestra svánou zábavu Sokoli rrvý požár udál se as o v hodině
v groccmín obchode Kuběna Kuci pořádají podobnou zábavu kaž-

doročně a zábavy ty téšily nevžily
lení změny ve správě měst Omalakofskyho č 2404 Ames ave
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— V pátek kolem 2 hod odpo-
lední vznikl požár v obydlí Harry
Evanse v dvoupatrové cihelné bu-

dově č 1238 40 již 13 ul V

předseda sábavního výboru Sok
Rudy Havtlka nejlepší s dosud
pořádaných Nemýllme li sebude

buchla Druhý požár vznikl uá
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té nalézají se české obchody gro

gram ul avšak 1 zde škoda požárem zápas mezi tarokáři o ceny Prvou — Hon Václav Bureš řiditel
spůsobená jest jen nepatrná— Ve středu v 1 1 hodin v noci cenu 2411'berního krocana v ceně černí p V Bartoše obuvnický t 1 jmenován byl kollektorem

vznikl požár v třípatrové cihelné — Kdo je milovníkem chutného as {300 měl dostali šťastný smr vnitrozemních daní Stevensonemp Ant Bílka pekařský a cukrář-

ský p Ant Vašáka pohrobnickýDudové W Farnam Smitha C žitného chleba dobrých koláčů a telník jenž neprohraje ani jedi distnktním příručím Příteli Bure
ix 13 Farnam ul v níž nalézá se nou nru z aeseti uruha cenarohlíků a vůbec všeho pečiva jež

odkud všichni lidé pocházejí a

přece my nemáme Času divili se

že tak dobře zaměstnaní a zámožní

přátelé se nás přidržují Jett naším

snažným přáním posloužíti všem

takým způsobem abychom si vás

získali nejen za stálé odkupníky

ale i za přátele Loyální přátelství

znamená mnoho Není nižádné

oznámky pokud známo aby měla

tak dalekosáhlý odporučujícf jež

dá přítel příteli

Nemůžete li navštívili obchod náš

osobně

Pište si pro jeden

ěovi přejeme mnoho zdaru!p Jos Krejčího grocerní p Petra
Svačiny a řeznický dd Bratříobchod s holičskými potřebami byla husa a třetí cena bednička — Nedělní 'Illmtrated Bee"

do oboru pekařského niležínechť
neopomene zastavit se u Adolfa

r
Kunclů Obydlí Evansovo nalézáMeichior Bros Požár bvl sdozo doutníků Čtvrtou cenu bojov

přinesla zdařilou podobiznu "čese nad obchodem n Krpiřfhoného kohouta míl obdríeti neSvobody č 1420 William ul tí ského Paganiniho" s podpisem:]Požár zaviněn byl nejspíše vý

rován J VV Woridsemjenž ihned
dal poplaSné znamení Rychle
přibyvší hasiči utlumili plameny a

— Předminulé úterý v noci "Jan Kubehk the Hungarian viobuchem lampy jež zůstala rozsví

šťastník jenž nejvíce z deseti her

prohraje K zápasu přihlásilo se
12 hráčů a hra zahájena u tří stolů
ve 4 hodiny odpoledne íelikož

vnikly neznámí dosud lupiči do lin virtuoso" Překvapení naše bylocena a ježto nikďo z domácích neklenotnického obchodu lohna veliké neboť v životopisné črtě
byl doma byl oheB spozorován

celková škoda požárem spůsobeoá
odhaduje se asi na řiooo na
zboží a na I400 na budově a jest

Kudda č 116 liž 16 ul zadní mladého umělce tohoto mluví se
teprve tehdy když plameny počami dveřmi a nenaleznuvše peněz hned na počátku o bledolícírn

po každé hře se hráii měnili pro
táhl se zápas až do 11 lA hodiny ly sálati z oken a pronikly stře

dlouhovlasém a oduševněném uspokojili se s některými maličkost Následkem toho více hráčů vzalo chou Dříve než se podařilomi v ceně asi I15 nerskem cikanu virtuosu na

pojištěním úplně kryta Kouřem

spasobena byla též nepatrná Skoda
v sousedním obchodě nábytkem
"Vlastněném firmou Dwey & Stone

'ďo zaječích'1 a zápas po Čilé rychle přivolaným hasičům požár housle kterýž narodil se v maléRodina přítele našeho d sháBce po nových hráčích doboio utlumtti poškozen byl nábytek v
vesničce blíže Prahy (v Michli -Josefa Blechy rozmnožena byla o ván pouze u dvou stolů Šťastrurniture Co Má se za to že obydlí Evansově v obnosu I300 z našich katalogůPoz red) měl chudého otce rov

jednoho člena a sice buclatého ným vítězem zůstal Celestýn Adápožár vznikl od žhavého popele v Ztráta ta kryta jest pojištěním něž houslistu jenž mu dal prvéchlapečka Blahopřejeme d Ble mek zaměstnaný v Národní Tiorunem poschodí — Dramatický odbor Těl Ted základy hudební a seznav neobvchovik novému přírůstku tomuto skárně jenž však hned na počátku— Když ve středu večer Grant Sokol odbývá pilně zkoušky na čejné nadání jeho poslal jej ďo RozcsýMmc dra—jeden pro pány jeden prohry uzavřel smlouvu s přítelemAsi před měsícem krátce po pěkný obraz ze života "V saloněKeiiei Corps bazár byl v nejlepším pralské konservatoře atd Chtěje
požáru v Mayově budově na a v podkroví kterýž sehraje vproudu v c I5H Dodcre ul zvěděti z jakého prsmene dostalo

Jos Fialou foremaoem Pokroku
Západu že mu postoupí veškeráHoward ul objednáno bylo pro neděli dne 15 prosince Kus tenvzňala se pojednou čínská svítilna se "Bee'' lživé informace o rodu a
práva na statného krocana zaměstský požární odbor 3000 stoo to bude zajisté velice se zamloupřed jedním okaem což bylo pří původu proslaveného umělce čeobnos 50 ctů zvítězí-l- i v zápasunových hadic a dodávka uch den vali našemu obecenstvu neboť siceno odeorai se ridite' t 1 pančmou velkého poplachu ač vše

liké nebezpečí ohně takřka oka
Druhou cenu tučnou husu vyhrálně se očekává Za stopu hadic

dámy—můžete obdržctl ten jejž si

přejete neb dva

f
Sváteční obchod může byt sprostředkovám naším po"

jsou v něm znázorněny věrně ty Vác Bureš do redakce "Bee
Jos Fiala sám ale nesmíme pomžitě bylo odstraněno Na cestě téch zaplacen byl $1 a mají 2 Jí

palce v průměru Nyní bude míti
ostré protivy mezi boháči a chu

dými dělníky z nichž jeden oplý
minouti mlčením že přítel Rothk požáru spadl basič Hartnett

tu zvěděl že podobizna i text pod
ní zaslán jí byl McClure syndiká-
tem z New Yorku Řídící redaktor

má nároky při nejmenŠí:n na 4bi- -požární odbor asi 20000 stop vá bohatstvím a tyje v hojnostijenž řídil kormidlo vozu s místa
skupa Třetí cenu bednu douthadic druhý zápasí s nedostatkem ne--svého když vůz zabočil prudce "Bee' Victor Rosewater vyzvalníků vyhrál po tubém zápasu o štovním zákazkovým odborem k úplné spokojenostinemaje mnohdy ani na životníJohn F Coad rozhodl seJcolen rohu na 16 a Farnam ul p Bureše aby veřeinost amen!os Němec "Fajtýř" kohout

postavili deset skladišť na severo potřeby a boháč ve zpupnosti ckou správně informoval o národnáležel po právu p A Kořískovi
'Sotva že Hartnett spadl vyšplhal
?se poručík Greenman jenž stál na své domnívá se že může ukájetvýchodním robu 17 a Harnev ul nosti lana Kubelíka To se takézaměstnanému v administraci Ná bidné choutky své na úkor chudéprkně upevněném po straně vozu Stavba ta bude cihelná pod jedno stalo v pondělní večerní "Bee' —rodní Tiskárny jenž prohrál nei Adresujte dopisy svébo dítřt Celý děj kusu tohotoposchodí avšak zdi budou dostirna vysoké sedadlo a zaujav jeho Pan Edward Rosewater odjel dnevíce her 4 z 10 poslední skoro

silnéaby po případě mohlv snésti protkán jest četnými scénami na'místo řídil vaz až k místu kam 16 t m v zájmu spojeného tisku
zúmyslně K zápasu tomu třeba nejvýš úchvatnými Ježto se úlo--

požární odbor byl povolán Hart do New Yorku a dosud se nevrá- -

ještě připoiiti že doprava obrov
přístavbu dalších poschodí S pra-
cí se má započíti ještě tento pod
zim tak aby stavba brzv z iara

hy nalézají v rukou nejlepMch til Není nám známo dal-l- i re'nett jenž pádem se omráčil do- -
ského krocana a tučné husv do našich ochotníků isme přesvědče daktorům "Bee" před svým odpraven byl do blízké lékárnv dosti vzdáleného domova znavila ni že provedení krásného tobotomohla býti dokončena chodem nařízení aby mu každouvítěze Fialu tak že bvl nucen celé

i kdež v krátké době podařilo se jej
přivésti k vědomí Greenmanovi obrazu ze života bude zdařilé Jzprávu určenou k uveřejnění za

pondělí léčiti se—výborným ležá— Ve čtvrtek odpoledne přišladostalo se uznání za zvláštní du slali dříve ku schválení "Květy- V pátek skonala v nemocnicikemna policejní stanici pí Edward
Dayová a oznámila policii že pá

xh apřítomnost Americké jsou paťně přesvědčesv Josefa pí Kunclová z MilliC F Heřmánek erocerista ny že ano!
gan o níž jsme minule přineslitri po zmizelém muži svém ienž— CHCETE-L- I SI vypůjčili v č 1316 William ul — telefon
zprávu Že byla nucena podrobit!peníze na omažský zlepšený maje B 2172 má největší výběr ve Hrozné neštěstípřed dvěma týdny zanechal ji

v Atlanta la a odejel v se nebezpečné operaci'tek nemovitý při nejnižší míře zboží pro domácnost jako: porce Včera v 9:30 bod dopoledne Sekretář Hay doufá že se ameaaiaiem povoze rred krátkvmúrokové a za nejvýhodnějších pod lánové skleněné kamenné želez — Výroční maškarní ples Těl
PrauU hnihá iříká lVi
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rickému lidu jeho nová průplavníČasem provdala se mladá žena zamínek navštivte Garvin Bros né plechové ozdobné a veškeré Jed Sokol pořádán bude v Soko

udál se osudný výbuch parního
kotle ve velkém závodu Penberthy
Injector Co na Abbott ulaBrookJJaye proti vůli rodčů svých u1604 Farnam Str Commercial potraviny tí lovné dne 25 ledna 1002 Zá

smlouva bude lépe líbit nežli ta
stará To se musel Hay v té

KAASIITYdn s (t
Pieiilcee í- - trnlí k ik„láfNational Bldg Omaha 14X bavní výbor chystá letos pro nej lyn ave v Detroit Mich násled

nichž nyní nalezla přístřeší Ve
čtvrtek večer zvěděla policie že

— Mezi obžalobami podanými nové hodně polepši
lepší masny zvláště cenné prémie— Policejní seržant A A Re- -

poslední spolkovou velkoporotou
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budova zbořena 26 osob pokud

Day uvězněa bvl v Council Blufí Ježto maškarní plesy našimi So- - Chamberlain'8 Stomach and Li- -
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nalézá se též ona proti "proí R
T~ ¥~v" a — -pod jménem Anderson pro krádež

fcout raněn byl předminulé úterý
vil hodin v noci mrtvicí a stav koliky pořádané patří mezi ty nei zjištěno usmrceno a 24 osoby ver Tablets léčí Žlučnatost zácpuc uuuonovi ťn V jak sikoně a kočárku lepší a nejčetněji navštěvované'

Žltoí t- - k ok dodáni
8no tlmolb) rjbr
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boleni hlavy Snadno se užíjeho jest nanejvýš vážný neboť totiž sám přezdívá Dutton bydlí
nalézají se v rozličných městských
nemocnicích více méně zraněny— Krajané pozor! Známý a jsme jisti že i tentokráte přátelékrátce na to raněn byl mrtvicí v Lincoln a tvrdí Že má větší vají a jsou v skutku příjemné

Na prodej u všech lékárníků mbokoiíků v hojném počtu se dooblíbený hostinec na 15té ulici Ihned po výbuchu zahájeny byly Železné zboží kamna amoc než Ježíš Kristus V delším
vedle "Creiehtonova Orpheum" staví Bližší zprávu o plesu tom

podruhé Stav jeho se sice po-

někud zlepšil a lékaři doufají že

se jim podaří život jeho zachránit!

práce záchranné a jsou obavy že

počet obětí bude ještě větší Pří
RYCHLEJŠÍ CESTA DO CALIF0RN1E domácí nábytek

oběžníku činí pak porovnávání
mezi sebou a Kristem a samo přineseme pozdějivlastněný dříve známým Rudy Lnion Paeiflc zmenSila nedávno rv- -

čina výbuchu není známa Škodasebou se rozumí že sebe staví cblou již Jízdu "THE OVERIíAND LInebude-l- i stižen záchvatem potřetí — Generál Bates vrchní veli
Havelkou vlastní krajan neméně
oblíbený Louis Máchal dlouhf e-- na majetku spůsobeoá odhaduje SU TED ' mezi Omabou a Caliíornií vv- -mnohem výše nad Krista Proti tel departmentu missourskébood se na 180000tý sklepník v místě samém Hsté— Ve středu zatčen byl E R

"Patrick jenž v opilosti své udeřil
samozvanému professorovi podá jel v pátek do Washingtonu kde

zajisté že přesvědčí se že obslu na byla žaloba pro zneužívání

Uonavši cestu tu o nfkolik hodin dříve
než kdekoliv před tím Tento proslulí
vlak Jest vlakem dplnř vestibulovým a

vyjíždí z Omaby kaídodenDÉ v ríno

se zdrží několik týdnů a ježto naWuliama Landona z č iqo ha u něho jest ta nejlepší neboť pešty k účelům podvodným mícto jeho nebyl nikdo ustanoven Zprávy spolkové

Loie Jan Hus ě 5 K oř PDutton totiž v oběžníku nabízel
Paul ul holí tak prudce do hlavy
že jej omráčil Patrick "neznaje

jest odbor ten bez hlavy Gen Bates 1 veBkrznými palácovými vozy ípacíml a
a vozy jídelními a buffetovými L nion

se že vyléčí každou osobu spůso

každý s usměvavou tváří odchází
odtuď spokojen Řízné pivko stá-

le na čepu a což ty doutníky a

iikárrx ty -- neiOii k fíedstiženi

jest členem komise vojenských odbývali bude schůzi svou dnesvěta dobýval se do obydlí spí bem zázračným za {40 Vzdor důstojníků s faciSi Tynriulú jme dva rvcfaioTlBkv4- - pros v 8 hod večer v Sokolovcích občanů v domnění le každý ao caiuornie— "lbe Cslifornia Expressně Přítomnost všech členů nutnádům jest jeho obydlím Když
blbému bumbugu tomu podařilo
se panu "professorovi" vymámiti vyjíždí z Omaby kařdodenní ve 4:25

jelikož důležité jednání a placeníkonečně počal se dobývati do

— Časopisu ''Bee oznámeno
telegraficky z Washingtonu že

George Heimrod bývalý okresní

"The Pacific Expres" vyjí'dí z Omana lidech lehkověrných větší příspěvků předléhá Z rozkazudomu Landoaova poručil mu ten by každodenně v 1) 30 veřer EPBEobnos peněz

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

Vel Kancléře Bed Sláma SEDA SEto aby se klidil začež dostal holí pokladník jmenován byl generál
Místskí úřadovna v č 1334 Faroara úl— Paní Hattie M Allvnová Tálwr XebraHkm ř 4771 MWA"do nlavy ním konsulem v Samoa na místě

leicion 810_ i i J t 1

zesnulého konsula L W Osborna- - oaDyva ane 4 prosince pravi— Opět máme o jeden český
obdržela rozsudek na {3 940 a
135 ároků Droti Witfrn

Union stanice na 10 a Marcy ulicidelnou schůzi v síni p HrochaGeorge Heimrod narodil se v Ně

jest žádoucnoby každý soused domecku r 1845 a přestěhoval se do
schůze té se dostavil poněvadžbpoj btátů v r 1866 Do Oma TRŽNÍ ZPRÁVY

CHICAGO dn 1M 1lt
hy přesídlil se r 1867 a naleží tu připadají volby úřadníků

Travelers Accident Ass'n Muž

její jenž byl u spolku toho poji
štěnzemřel následkem pežití silné
dávky morfinu a spolek odepřel
choti jeho vyplatili pojistku před
stíraje že Allyn požil morfinu v

díž mezi nejstaršť zdejší osadníky Plenic trr otimkm i 1 k on tmí

—- Ve čtvrtek večer asi v 7:30
bod zničeny byly požárem tři
dřevěné budovy v Č 5 16 — 1 8 20
Locust ul v East Omaze Domky
č 518 -- 20 vlastněné Theo John
sonem obývány byly prvý Johuem
Millerem a dvěma syny jeho a

druhý rodinou M E Garrisona
V třetím domku bvdlel majitel

John Brázda klerk

Tábor ťolumbtiK fíxlo 6í WOWHarry Fischer taierrnfk
4"í" - ?4&:8 bul

Plenic í S ukamf dodáni „ 7#&7bc "

1 1 Hati " wc 'odbývati bude pravidelnou schůziRétail Grocer's Ass"n prohlásil v
úmyslu sebevražedném v neděli dne 1 prosince Velicesobotu ráno že spolek ten do Dři Korní tí bili "

důležitá jednání a volba ťiřadníků OVMÍ I bílí ' "štího leta bude míti zřízenou toJames Cathroe školník v
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