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lka venkovní atrá Víc bolatl

Omaha wliing k
—- Majitelka itrávolho domu v

2 1814 Davenport nalezla před-

minulého úterka limy Cohena

jedootio to svých itrivoíků mrtvé-

ho v jeho pokoji Nebylo nale
zeno nic co poukazovalo by k
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Ti l jed Mokol v Omaha
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tfi)u i inÉnIdl vtifnr v ivé mlitnodtl itifi

Ho mti Ht HtitroNU H IlitvolkM tftliiiiiaH
Itud Kthlnirnr WH Wllllarn Ht útnlk §{
Much pokUdnik Ja Kulici

Hbor lírkila tioié Doby í 80 J(l
Odl)ráivér:tifi kdou S nndfill v iníuil v
8 hod odp v Národní lnl HmUnáku Annu
Dudu dfatriloa Marin KfiinfUialor uokluď
nlno Marin Vitnirnl MIH Wllllmn titfmi)lc
Vlito llartol Hln ['oplnUin Ave

Hbor )Iol(!lava ř 0 itlh
Odlivá nclifun kaídnu druhou Hlřndii V inenlol

VVkíiiiiXllá1 hod Mdpuindiin v IioIkIu 1'raha
IHIil llril 14 ulďnpraiíMfliikH a unit Krujci

prnilmii)k Marin Itnf an S a WIIIIhoi Ht fi
ffiMtu Kar ťlhlifttr lajnni llonna

Geo L Miller ht dlkočinénl v

níž mezi jiným pěl chvalozpěv i o

kapitalistických organísacícb této
země velebil Kockeíellera do
nebe 1 Žehnal mu za víc dobré
které pro zem tuto učinil 1'rohlá
sil rozhodně lo Žádného trustu
masového není a varoval před
obecným a státním vyvlastněním
dopravních prostfedkn Dráhy
zslouŽf prý naprosté Šetrnosti ae

strany právních úřadů a nemají
prý býti daněmi obtěžovány —

Štěstí jcBtě Že takových "mužů z

lidu" jest tak pořídku a žc málo-

kdy nsjdou pro své "vejmatky"
kof!skou náturoj tak obdařené

posluchače jako min středy na

schůzi pozemkové bursy

— Laskavým a starostlivým
otcem musí býti hlava rodiny
Kintrovy bydlící v poblíží-1- 0 a

Nícholas který svého yletého
synka vyhnal každého rána a

hrozbeu nepřineseli večer 25c
Že jej zbičuje UstraEený hoch by

tyramkému "otci" vyhověl a bití
ae vyhnul kradl z otevřených že-

lezničních kar a i z el jvaroru obilí
a prodával jej jistému pokoutnímu
obchodníku ae semenem a obilím

Tyto dny celá věc vylila na jcvo

mi4 U% Hh SI fl fot ii Ion Marin VHUoriUA
laih Murlha Ht pokladiili! Anna Tmuťi
Wi Ho Hih Ht doxorkyn Anna Mlfui'14
vlior ftialnlkti KrantlUka l'i'ok Marl Kuj-ter- a

Mariu 1'ícliola

Tábor Mf rta IU 022 It N A

odhrAachhxl první nd!ll v mMrA mokni
tláé alnl Hodindka Marín Houkal mtln

JoanfaHláma vyaloiiílla plndaudka
Íiredandka tajninnlca KriinliUa Hou

Houtli U Ht pokladním Krnfit-ik-

řka Katy VnlimliovakA marMI-k- a

Anna 7uhka vnltfnl ni rif Maria l'A

chota venkov tif Antonia ViuWnk v

hor Nialiitka Marin llollf Marin I7llyl Ka- -

inrina viinicnovMar lyntnntyiiH no rou
Maria Hol rnlatovralankyné Mariu Houkal
Hpol lékař dr I„ Hvohoda

ťodp Mokol Tjrl i 1

odt)v ivé inliAna dvakrtt mlíiXne baUdou
lnadAllaS pitridéll v mlialcl valní Metnové
OnloroCnlaniOíBodh v aa 1 nttdAll v fljnii
pbllntnl(ihna I nailnll vduhnu a ťUrtlaUil
v ladnu a arpnil ťfndanda Krank Hvoltck

Ho 10 at mUUpřiMl JlK 'i'ha IVIO Holt
Ht taj John OhlnhorAd im Ho lHIrtřitnlk
lo harar ltr Ho lí St pokladník V V

Kunci IMléo Btr vbor majolku Aux

Snrpán řtlinon Itokoank Joa Nmni prauo
rnfntk Ilalt flomlar vu pr Joanř Jlmlra
nárnlnlk Ant Valák vu tiál M Votava
revlaorol vhor Ant Vaitk a Vt Hvohodn
doaorca Win Va

I'olp Hokolky Tyrl č 1

odbvá avé anhftg Indnim niftaitna a l'
katdou ctvrUiu nadfill v ainl MnUovS ťrnď
atidkynl A nna ťlťha IblO Ho Hth It tajoin
nice Anna Hvojlnk %'M Ho IBtli Ht úrkitnlca
Krnllla Uhlnoorad UM WilHain Mt poklad-nlc- a

Anna Urodil 1510 Wllllam Ht doaor
kyriS Anna Ho v a vbor majntku Franil
ka Kunci Mary llďan dietní vbor Maria
!oloJJ a AIoImIo Jindra

Háj Martlia t U Yí V

odbva tvá pravldln vtAy i nadlill
v inlíalcl v HokolovnA 1'řnilaitdka Alolnln
Vnnoua Witt Hn lllh Bl„ tiiltoprid llarhora
Hoháíok IMI9 o Hth Bt taliininlcft Anna

zatknutím chlapcovým jehož při
stihl policista pří činu Zároveň" s

Odčvy jakosti
Dámské obleky Nafintěné kabáty

Drahé kožešiny Sukně a živútky

NÁBYTEK KOBERCE a KATO

Mužské zimníky Mužské obleky

Hodinky a klenoty k vánocím

Na týdní neb měsíční splátky

Otovřono voCor

fcaždá dáma {eŽ učiaí nákup v nafiem oblekovém odboru

obdrží zdarma krásný zarámovaný obraz

— Na ditriktolm soudě podala
proti společnosti pouličjích drah
Žalobu na odškodnou v obnosu

$5000 paní Msrie Nejepinská za

vážná zranění v levé strsně těla

— Také B & M dráha vyzvedla
si 11 soudce Muogera soudní zá-

kaz kterým zapovídá se vtem

okresním pokladníkům akolekto
vati daně dráhy té Slyšení sta-

noveno rovněž na aG prosince
— Kolektor vnitrozemské daně

Stephensoo uveřejnil v minulých
dnech prohlášení že počínaje 1

dubnem 1906 všichni kdož pro-

dávají lékyobsahující lib povinni
budou platiti dané jako každý
jiný maloobchodník lihovinami

Dokázalo se totiž chemickou ana

lysí že mnohé z léka obsahují
daleko větší procento lihu než

pivo a víno a že tedy právem

"léky" takové nutno považovali za

lihoviny
— John J Riley bývalý po-

štovní klerk v poukázkovém odbc
ru o jehož zpronevěře přinesli

jsme svým časem zprávu odsou-

zen byl k šestiměsíčnímu vězení a

zaplacení pokuty v obnosu $900
Rozsudek vyneŠen byl v sobotu
ráno ve spolkovém soudě soud-

cem Muogerem Obnos kterýž

Riley poštovnímu odboru zprone-
věřil páčí se na 1900 a vzhledem
k tomu že schodek ten byl přiči-

něním manžrlky Riley-ov- uhra-že- n

vynesl soudce nejmírnější

možný rozsudek

□ — Okresní pokladník Fink uve-

řejnil vyhlášku jež týká se všech

kdož dosud nezapravili avé daně

Uvádí že daně jsou již prošlé a

nebudou-l- i zaplaceny do 1 února

1906 vyzvedne si pokladník war-ran- ty

na zabavení majetku všech

těch již do té doby povinnosti avé

v knihácb jeho nevyrovnají

Zprávy spolková

Tábor Nebrakka Í7íl1l MWA

odbývá výroční schůzi ve středu
6 prosince v síni spolkové Jeli-

kož předléhá volba úřadníkú jest

přítomnost všech Členů nutná

Fr Janda konsul

Chas Snrkovský klerk
'

Tábor Mrmki Lípa í 183 rYOW

odbývá výročol schůzí svou ve

čtvrtek dne 7 prosince v 8 hodin

večer v Sokolovně Volba úřed-

níků a jiné důležité jednání před-
léhá a nebudiž jednoho jenž nej
výš důležité schůze této by se

17x2 A F Novák klerk

Dvftr průkop Velký LUHO IOV

odbývá výroční avou schůzi ve

čtvrtek 7 prosince večer v síni

FraBkově Jelikož předlébá volba

úřadoíků a jiné důležité jednání

jako oprava domácích pravidel

jest přítomnost všech Členů nutná

Nepřítomní podléhají pokutě dle
stanov Vác Suchý nadl

Fr Vašák účetní

Sbor VlintMuva čím 21) JÍ D

odbývá výroční icbůzi svou příští
neděli dne 10 prosince ve a hod

odp v Sokolovně Mimo volbu

úřadnic předléhá i jiné nanejvýš
důležité jednání a proto přitom
nost všech členkyfl jest nutná

Nepřítomné podléhají pokutě dle

stanov Em Daodhauer taj

Hbvr lIolťKlava ( (JO jf 1)
Tímto oznamuji že ve středu

dne 13 pros odbývá se výroční
schůze v hotelu Praha Fředléhá

volba cových úřadnic a proto
vSeihny Členkyně )ou Žádányaby
se do schůze té dostavily Nepří-

tomné podléhfjí pokutě dle ttacov
Za Sbor Holetlava c 6j JČD

ija Holena 1'cake taj

TM Omaha

Sokolové! Výroční schůze ve

středu dne 13- - proiince určitě v

S hod večer Vedla tJjmu trak
u tjkijUík jtJnUl na programu

tél i tvJj iUUlH 1 ro pllltí rok

Nepřítomni podléhají pokutě v

plném mění stanov

19(1
R Fibintitr Uj

liláhtt 1701 ho liih M puUlntínuitt Kr( Vutek
IKth i WIIIUm Ul irl(h(inA U &áiviíy Mf--

Jillll TT II I f nHt r V jrrtvn j iinfH rl
vod L viiá M Itraxiia vnitrní llrtz n nuaiiic
vnnkovni atrá M Tomáínk l vboř tnajutkij

foli kari Joa Vavllíka Vt KrujlíoklTrnln
bájov lékaf lir h Bivoboda

[jpozornijnl
ct atralanflni!

ním zatčeni byli i dva jiní chlapci a

přikupovat kradeného zboží —

Iroti vzornému tatínkovi zavede-

no bylo soudní vyšetřování
— Kafioovaným zpJsobern byla

oloupena za bílého dne úřadovna
zlatníka II Kisela v Čís 1511

Dodge ul Min pátku k poledni

'vstoupil do obchodu toho na po
hled hluchoněmý muž mající v

rukou doporučující listinu a prosil
o almužnu Vstoupil až do zadní

místnotti labotaře kde právě
Kisele i assistent jeho pilně byli
zaměstnáni Neznámý povMmnul
si dobře Že bezpečnostní poklad-
na v úřadovně skrze kterou

do pracovny Eiselovy vešel byla
otevřena a na zpáteční cestě

ukradl odtud $138 v hotových

penězích a za £3 check Ztráta

nebyla zpozorována až když do

obchodu vstoupil kupující jemuž
Eisele dodati mil K svému nemi-

lému překvapení shledal že "hlu-

choněmý" obral jsj o výSe uvede-

ný obnos Po darebovi se pilně

pátrá

Nijladnřjíl Irkiiriiu v mhlt
Jcat lékárna

Dra W M Millena
rok 13 a JackHon ul v Omac

kdož Jcat I poňta

Lékárnu lpoStu řídi krajan Kruduova-n- ý

a roKlutrovaný lékárotk p Otakar
llAiliUa
Za aojrtpolobli vfiJAÍ přípravu víuch

lékařských předpisů Jako? 1 Jakost
člatotu a Mel vioho ho rufl llf

Cackley bros
výhradní majitela Západní dodavatelé

fiwLilnw n Pnrfl Polflr I Itodcrhk JMiu SkotuM kořalky Kkí-ii- -

SíímOŽlIllýcll korillek dovýcli Kalirorimkycli vín n pálrik

SuWo-SaliD- C a Rcpnt minerálnicli rod Eicclsíor imih Mo

Též "ADI LENA" Jcilinó americké přírodní kuturlcké vody

CACKLEY BROS3ráVho7íaoinabi Neb

Dillí! --Obli!
Všeho druhu
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Krajané kteří do místa buď za koupí neb jakoukoliv jioou zá- - 5

lelitostí zavítáte neopomeňte navStívit starého známého ♦

1 M FIXU SS U S Saloon i

Jos Vopálka
ŘEZNÍK A UZENÁft

na 5 a "Wllllam 'ul
mt v liaobí vády hbJIduIi vbír řaratvel
niaM vlaho druhu jakoíl vtíi'wh vmb
ko uiin4lkuh Kupto u nlTlio na akoulku
a nJUťuJotua váa l podruhé přijdete aaa St

Zbo2l to dováží a rotkiwto i! Je oMud

nati tolofonem Tel A ltHÍ'i

kcw MASNY KRÁM
na Jit stranA mfltta vlatnl kraj ani

Iíriiírí IÍLUiuíl€vf
f(th H44 jUnt 3 ul

MaJvCtlí sáioby mata vtubo druhu

asenek salámů lunek a vaheo vlaho co

v obor tontuipadá

Ccoy levníjií nci kdekoliv JInJc

měkko i tvrdé uhlí
oliilríílo 11

as
♦

aa

M

v ó 1520 IDodCT© Ul

Jest to v samém atfedu mžsta pul bloku od polty

tiká společnost stálo pohromadé 7

1

Pitisburg

§k Coal Limo & Bldg

Supply Co
i

Kdykoliv poiřebuJt hofár k

hřbu aneb i VflttJe tjduejt a

Jej t nejvřlM pftJNivití koni a povuft

Palaco Síiiblcs
C Hl Hl lUUTO?i máj

roh 17 u IluviMiport ul
Kiáry Jou vihlHány 1 H

Huln v itUk 'K!uikiittiU I u ll v

leU ťviVvmv iiolua t ntiJvduaU V

Hafuulťkf TU W1 '

Johánek Bratři
lMtlll

první Iřífly niiIooii
IlOi MlllUiHttl Omaha rh

Ihibrl vlna likéry a ihunuUy thwl]ř

JOS KOYÍK A SYNOVÉ uj

fc ťi-ndovii- u líílil Jih ianl


