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— Niktlt jinde nenaleznete tak

spolehlivý druh itručeného zboží

jako za levné ceny koupiti mažete

v kltnotnickim tdvodf A Ii Ilubcr-man- a

již po 38 let na jihe-výc- h

rohu 11 a Douglas ul obchodu

jícího Vře označeno irozumilel- -

□ □□nými cenami soka

Ne]lepM tvnld I měkké
ubíí vKtdio druhu doitU-íict- o

vídyeky u starého

ILEVI-H- O

715 JIŽ 18 ulice

TEL 1918

Uobrl váha — rychlý dovoz

— V Miliard hotelu odbývána

k velkolepé oslavě aolelého svého

trvání dne 6 ledna v Sokolovně

Zábavní výbor se přičiluje aby

uspořádal slavnost jaké prý do
suď v Omaze nebylo Vstupné

pán 1 dámou Jttoo zahrnujíc ve-

čeři další dáma 50c Pro oslavu

tu získána jest výborná hudba p

S li Letovského Též chystá

výbor znamenitý program 16

— Každý so diví proč tolik

lidí hrne se do ebehodu čís 1833

Víoton ul lnu vede tam obchod

Číiký řezník CHAS J PASS1CK

jehož vždy čerstvá masa všeho

druhu výborné uzenářské výrobky
a nejlepší grocerie v trhu těší ae

výborné pověsti a přízni českých

hospodyněk Je-- li v okolí ještě
některá jež zboží jeho nezkusila

ať tak co nejdříve učiní a jistě ne-

bude toho litovati tatí

—Hojně čerstvou grocerií záso-

bený obchod vlastní

Petr M Svačina
v čil J 343 jižní 13 ul Obchod

tento jest jedním z nejstaríích ob-

chodů na jižní 13 ul Zboží jest

vždy čerstvé a prvé jakosti Míra

dobrá neb u Svačiny nikdy nehle

byla minulý týden státní konvence
okresních komisařů Konvence

bvla velmi Četně zastoupena a pří
tomni byli delegáti ze všech Části

okresů Nebrasky Vedle důleži
TTTTTfTTTTTTTTTTTTTTTTTTt

tého jednání týkajícího se zájmů
komisařů přijata byla na konec

resoluce jíž odsuzuje se jednání
drah které vzpírají se platili spra

Děkujíce vám za prokázanou vaši plízeřl ujišťujeme vál Že

nebudeme litovat Žádné námahy ní vydání aby naše pověit a

dobré obchodní Iméoo za rok 1906 byly lepM a větší než kdykoliv

před tím Přičiníme ic bychom zákazníkům svým posloužili

lepším zbožím než kdekoliv mohou obdržet

vedlivé daně a žádá se za přísné a

nestranné jednání soudu ve věci

této
— Distriktní soudce Sutton vy

dal min čtvrtku odpoledne soudní

rozkaz jímž zakazuje se mayorovi
radním a vůbec vícm měntským dí ie na nějaký ten přívažek Zboží

úřadníkóm jakékoliv jednání v možno též objednat! telefonem

Tel F 1834 I5l
— Krajané již jsou milovníci

souhlase pověstným ao kon

traktem na osvětlování města

uzavřeným svého Času 1 Omaha

Mámo Vafio jméno
na hašem poštovním seznamu? Pakli ne idělte nám lístkem

abychom mohli poslati vám náš nový katalog až vyjde 1 tisku
výtečného moku Schlítzova a kte-

říž ie chtějí výborně pobavili mě-

li by navštívili moderně zařízený

Gas Co Dle toho můžeme se

těsiti na opětné tahanice a Šarvát-

ky v městské radě hostinec 'u Habru' 1 z rch 15 a

William ul v nčmž vévodí zni- -— Min týdne zahájeny byly
ný a oblíbený hostinský Karelsoudní kroky proti kontraktorům
Chlcborád Kromě toho pošlou- -

lí vám Šaramantní čárli ncjlcpŠÍ- -
novostavby Haydenovy Podána

byla na ně totiž A V Kinslerem

zdejífm občanem žaloba na od

Niil'lňí :fcí ho vilm vy-

pluli oImíimxIoviií i 11

K HAYDEN BROS Omaha Neb

mi doutníky likéry jakož i chut

— Pamatujte ie FKANK KA

ŠPAK vám prodá uhlí měkké i

tvrdé za cenu jako vlude jindeale
to vál uspokojuje Žo učinili jste

objednávku u Čecha nxm

PftlJ MB SE ihoed 500 lUtoýcb
dělníků ku ikládáni velkých akle-ni- c

Storzova ležáku na 6 a Pacific

ul Uližil zprávu pod i každému
úitoí Anton Křeček hoitinaký 7

PRODÁ SE za 11600 na mě-

síční splátky velký dam o 5 svít
ničích a velký lot na ta ulici

blíže Williami DližSf podrob
nosti sdělí F j Kašpar 1321

Wíllism ul Omaha Neb 16tí

Tho Woinau'8 OuIId

519 New York Life Iildg Omaha

započala obstaráváuíra míst pro

vlechny ženy jež hledají zamřít-nán- í

jako švadleny pradleny
kuchařky jakož i služby ve sluš-

ných rodinách
1'OTftEDUJKM nřkolik ajKřá-danýc- h

dívCat na práci do vcmč
iluínch domácností Mzda $4—

16 tfdní
O blížil podrobnosti hlaste ee aneb

pifite: The Woman's Guild 519
New York Liře liidg Omaha

Neb I3~
— pfíIJME SE služka která

vyzná se dobře ve vSech domácích

pracích Dobrý plat stále místo

Hlaste ae v č 3005 Pacific St 1

— PftlJME SE děvče které

vyzná se ve v£í domácí práci

Stálé místo dobrý plat Hlaste

se co nejdříve v č 3030 Marcy St

— ZKUSTE nafie výtečné Pea

uhlí k vaření za ti 50 tuna Ta-

ké máme velkou zásobu znamení

tého uhlí llliooiJ kusové 16 25

ným zákuskem 30— tí

— NejstarŠím a proto také nej- -

škodnou v obnosu 15000 za smrt

dělníka J McNamary který v

troskách probořivší se podlahy
dne 6 listopadu pohřben byl V

žalobě jvádí se Že McNamara byl

oblíbenějším hostincem v české

Praze jest bez odporu hostinec

ízený po léta kra any ppbloupem
a Krumlem na rohu 14 a Williamjedinou podporou svých starých

rodičů bydlících v Dayton O
MMul Přijďte do útulného hostince

toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou

jimž pravidelně přispíval k jich

výživě Krajané kteří do města buď za koupí neb jakoukoliv jinou zá- - ?
ležitostí zavítáte neopomefite navštívit starého známého ♦

usmívavé tváře starých známých— tak nebezpečnými kratochví

do Adama a Prokopa Kdo v holemi ubíjí svůj čas zlatá mládež

stinci jich zastavil ae jednou tecamerická vidíti z případu který J M FIXU Z1 U S Saloon
přijde podruhé zase neboť nikdeudál se min sobotu z rána na 14

ae mu nedostane lepšího 'Stoíu'anÍNicholas ul Povedení nějací
hošíci asi 1 nedostatku jiné zába ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že
v 6 1520 3D©dc© "U--

l

Jest to v aamém středu města půl bloku od pošty

ČVská společnost stále pohromadě 7 —

vy připevnili kus bořícího papíry
na ocaa kolem pobíhajícího psa
Ten pustil se rovnou ku železniční

na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "šmejd ' nekoupí 23x4

káře naložené senem Seno ie
ihned vzfialo a jen jako zázrakem

ušel smrti uhořením jakýs Wm

Turpin bezpochyby tulák který
v seně spal Na místo ohně po

— Francia Vávra isou saloníci

meu8í (nut) $6-o- o Přesvčdčtese
volán byl hasičský odbor jenž

'A nurnberone ' proto také vždy

veliký je shon kdo na řízném

Schlitzovu moku si rád pochutná
1

VZORNĚ ZAftfZENÝ

řeznický a uzenářský obchod
vlttHtní

Jos Nojopinský & Co
roli Itt a Willluui ul Omaha

llolutý výbír furtvéln mana víeho druhu nejlepíí
JttkoMl a z c!ny ncjlovnf JRÍ ZvlílStfi výrobky uzenAř-k- č

tfM se mMli-pi- l tuvťmi a Jdou zimmunltů ua odbyt

plameny v brzku utlumil

— V posledním zasedání měst-

ské rady byla již po třetí podána
ItMíJř

objednávkou Zavolejte nás tele-

fonem 4aai aixi
PittsburgCoal & Bldg Supply Co

Jos Novák a synové
1364 již 13 ul

ten jen do hospody "u bflupce"
zavítá a kdo rád £tof má trochu

a radními nanovo poražena reso
-- tmsilnější ten "u Šfiupce'' vždy na

luce žádající za povolení výsady jde to nejlepší a doutníky jaké
— Při opoufitční káry Walnut WH'"druhé telefonní společnosti Žá kouří Mahomed v rán 1 ranci a

dost podepsaná Jos Ii lleimemlinie na 35 a Cumiog ul upadli
of C Newstrom oo-- ) sev 25- - ul a O C boiderem z Kansas City AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAt 4 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chuti tu nalezneš

tím lecos dobrého k zakousnutí a

ke všemu ie tam Stále vtip a

tak neSťastně že zranila se velmi TT X~J 1 J JL f Wžádala za povolení ku předložení

otázky té voličům při příštích volnebezpečně na zadní části hlavy
Kára nezastavila ca žádaném mí

bách — V záležitosti Haydenovy tmích Že by to byl pro každého

EMIL M DOBRÍSEEXPRESSÍKnovostavby byla příslušná zpráva jřích kdo by v Omate při návště-

vě své neoavítívil kumpány UK

stě a zmíněná paní vystoupivši

když kára nalézala se v pohybu

utrpěla zmíněných zranění liyli
zvláštního výboru odevzdána sta-

vebnímu inspektoru Withoellovi 1 veselé na rohu 13 a William ul
ošetřena pot lékařem a dopravena instrukcemi by seznámil a ní dů

kladně majitele budovy té a k prodoma

— Nebezpečně zranil svou mi

llfliujo itábytbk otmUrdvA vtokem tlopravu xtvmlil %

vbbec koná yie cu v obur tento nAlcJI Cif ným krujitubin
uotloiiil oprAvn ryrhle reoy plltnf reiid Mimo to

prodd vím tavuĚ tlí fvl u t"ť-t- l Jukoá i % drubé ruky
(Uivf ktuvubuf

ířiJovni jeho ttaUzi M proutím v Hotelu řraha TEL A 1814

Obydlí č 1461 jiní M ulice Omaha 3 —

vedení oprav a rměn ve zprávě té

odporučovaoých jej přimel a k nim

plísně dohlížel--Dál- e přijata byla
leoku Floru Fiíppioovu v č 301

Casi ul mullit V Kelium Týt
resoluce jíž vypisuje se konkurs

na kontraktnt osvětlování města
v poslední době věnoval avou po

iamost iiné dívce a kdy! Flip
330 lampami ať lil plynovýmipinova činila mu proto předhůtky
Ksolioovf ml neb jinými Příroičilil se tou měrou te uchopit MASNY KRÁM Jostomni kantraki na 330 Wclsha Vopálkunůl a vraiU ho Flippinové do

pnou způsobiv ji hlubokou ač chovech lanp gisolinových vypili
totil koncem tohoto rokune smrtelnou lánu

Projov soustrasti

Milené spoluieslře naší

pi Magd Pivoňkové

V)ilovujme tímto vřelou

upřímnou sountutt od ůmr

tím jejího 1 rtlra

KAKlN MAKKŠti

UuJio ujittěna sestro dia
bá Ie bot Váš jett bolem a

tím a te upřímní jtj Vámi

idtllm
Za V V Státu Nib JCP

Viocl čumák pl4
Mul Michali laj

Oukft !U II I

as )11 stráni tulitt vUttet krt]at

1 tratící ICuiicílovt

Nuttll litobv Ma ik ltt

ftKiiNlK A UZliNAft

na 53 a "William ul
mi itl tlily )ltli #Mll
I4M tUhMliuhvI Jlni iit
kl nitk ti Hal (t kiku Ikuulklt

ti lHlcukfiijUtivM 14

Xtolt t divili iblitvU l)oteil

i

aituvk uliwa Iumi a vaUe WkH ta

t othif tatatf4
r#tiy IívoUM neJUckolUJInie

Vánoční Besídka
MLUitói: íkskí: sYtmommYSLNí Školy

v toaJžií cí:!:iuc 2S prosince 1905

v Colcolovnd Píedplatlo so na PokroH uouzo SI ročnd


