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Slabíanorvosnímuzi
Opis pozoruhodného reeeptn zaslán ba

de zdarma molům kteří hledají

rjlMoiif Žádné doplácení ntbo láé

ba na zkootko Přeřtete pozorně
tuto nabídku
Toto wáno Jtpro tnut kleti trul anlloitl
nte:boinoiitl následkem rnladlckyob pukl
ko a rlř0noll Vylwibuíte moji rudu
aiinobtu pokud "ilftnlin na tkoulku"
irktrlf:k:li pánft pilallt patnto(oe lákt
eoitatniíhdryánlfikcb proatffldkS ílata-rlín- é

polváril Ukh vede ku inlíenl iaíva
elfib orgánA otravuj cel nytnrri a konotril
tun e váá prlpad navylaXlMfln
l'o Uu truíl Jwiro nlalndkmil lIaflu:koh

vyt'')1niMa poklk6 'Jrpíl Jwm elaboiti
nonlnil ctrátaml drátou muXiioatl (putnou
pamftU BcdONUtkurn Olvotnl olly ctlífclotl
klfnnotl tylllrotf bolmitl r láduct
vlnobiwooii niMhopnoiitl kUl k hyl imn
ůohIÍ pontllm t ikoulnl Iwnn vl co ml
kdo porndli tritt poxoroviil Junin ntlitkou
filBvu Koriwín oriomtovkl )mm do Krropr
tittn poradil o vytilltnnftn lélířmri nioji
drvl iiiH vrátilo pMl jho Wtmiru

lu'-iipllk- ktertn byl Ivin viAtninn do

Bydlu-Oi- flo SMÍT Jones ulice
7I1ILI fuirrnnit ánul M itaaklffl neHLEDÁ SE iručný fecaický

' dělník do řeznického obchodu mocain a raohnKái u

pivé třídy Hltíte se co nejdříve

Dobrý plat stálá místo Hltíte le
u Jot Houika 2633 Sherman

tve Omtbt 34tí

— V poslední době obdržel ply

- Chas II Stiller oblíbený
saloník ze 13 a líoward ul který
min aobotu nebezpečně se rozne
mohl na zápal krku cítí se dnes

již tak dobře že může přecházet
a v brzku bude zcela zdráv

— Elegantně zařízený a bohatě

zásobený obchoď doutoíkářský
vlastní pan Václav Dušátko v č

1262 jižní 13 ul Na skladě má

velký výběr pěkných dýmek špi-

ček importovaných tabatěrek

jakož I velké zásoby tabáku kuřla-véh- o

tfiupavého a žvýkavého
Doutník jeho jsou k dostání v
každé solidní místnosti tí

Jedno Jízdnrf za okružní cestu

po

í hlnno Unul Weitern dráze

do všech míst v okruhu 150 mil

Lístky na prodej každou sobotu a

neděli až do 1 dubna 1906 Plat-

ný pro zpáteční cestu každé násle

dující pondělí Nízké jízdné do

jioých míst ns prodej každého

pátku O úplné podrobnosti při

hlaste se u

H 11 Churchill G A

241113 1512 Fsrnsm St Omaha

pekařský obchod
vlaatnl

Kud J Kirchnor
námi komiiař Lynch přel 200

na viikutriiin n binmnnu t vím jm nmnitn- -stížností ze všech tříd obyvatel no }ml vy ik m vyirnoi roKnoui
ttvi které plyn potřebujíže vzdor Jraio pomool lét oitii)rn ktttltmtp trpí- -

iilrnii kur rnl dopií" lu v iiniWné v íís 1504 Wíllíam ul

VrmiaitA nřlnf íloliřn kdv{ neřlvO Ol)
opim opi Kririniino Uiiiow rirptu ]'lil volt vím tm oávodnm (íuln (durmit h
Arfrt Junto l a 1 1 rioplub od wull ut vImcIi
Unii UUi KMinl ktH upnlwjlill in rdy jodnaíl ob6 u Klrchnera Zboií Jeat

kfAj tornífé a cbutnd Zito chléb

robllkjr kobímy a rozno aoince co io

mlžení ceoy za plyn měsíční octy
od spoleínosti nejen že neklesly
ba naopak že jiou o $t i více

měslčo6 vyšil nei kdykoli před
tím Na mnohých místech zavedla

prý epolečooit nové plyoomfry

kterými ipotřebovatelé jiou tíženi

Mistiký inspektor zahájil přlsoé

vySetřovioí u věci té

iMKoati neiaou k wimTam w

)Hon krajanů ?Mi
pVM HVV i KIRCIJNIU

— Panu K F Kirchnerovi na

atávsjí nyní starosti Ačkoli panu

synálorovi je teprve lest neděl

často k všeobecné radosti zasáhne
i do tatínkovy debaty svým proni-

kavým hlasem dovádí prý a směje
se 2e je z něj jedna radost Pře

jeme panu Kirchnerovi aby ze

syna byl jednou takový Člověk

jako táta

— Požadavek učitelek zdejších

obecných škol za zvýšení služného

byt vzat v úvahu Školní radou a

bude co možno nejdříve vyřízen

— Městská pouliční dráha ob-

držela právě od sboru okresních

komisssřů povolení na přejížďlcy

okresních cest při nové linii do

Dellevue a jejíž stavbou zspoČato
bude na jaře

— V salooně J F Nováka na

15 a Howsrd ul je nyní často
živo Joe si koupil nový register
protože ten stsrý byl na jeho denní
tržbu už malým a potřeboval věttf
Ted se nafi cbodljí dívat Čiperný

Joe a jeho pomocník mačkají a

tlučou nafi jen což

— V poslední schůzi Táboru
Bohemia t 2945 Král Družek

Amerických vedle jiného důleži-

tého jednání vykonána byla také

volba úřednic a zvoleny tyto Vy

aloužilá předsedka Julie Votava

předsedka Anna Žižkovský taj
Anna ChleboráJ 2927 již 18 ul

pokladnice Marie Urbánek kane

léřka Marie VaŠko výbor majetku
Anna čapek Francii Krajíček a

Aona šemíki maršálky Fauny

iskualll telilo lék Uov6d'uj) f pyn vyi-řnr- il

(rovnu )Mko Já lUicpt vyřdnj JUtou
knl)lniK:l liiooná plnllvh M nnákod
nfi ti Uk6 a tt Uk pán t mufn tni

y kuMa dobrá lkárn ivtf imnh
N)yitllám i H o dobírka (O O ti) řmiám
(ádnálio rtniylu fieb idánri yyláhnoutl I vái
pBiilw ntibo prodfttl vám lék ktř owihiiuM

ftotildát-l- l mna potlvm v ktádám
ohlndu uMťls nu mna poukážu v Umio
Hutá

Mtnn {auto nabídka nnbud vfukrát
llá u'lriliia proto plfta ml Jnát dnat a obdr-IM- m

opia 111AI10 racaptH a viitmimé Inforinf--
(Iplo xdroa brat4m poltr Zárovafl adá-li-

vám jak mobil Clnltl tuui nabídku b

Jakákoliv pro mna atrátb Adraaujtai ti
C IIKNTHO1 li J Voz (122 Chlcaf olll

— Frank West dělník blíží

Fremont Neb zajel si minulé

Adresář tm)m

SSL-- MASNY KRÁM
na JIZ straní toiita vlastní krajanl

Ořutří Kunolovóe
atraV H44 jiM 13 ul

KeJvCtil aásoby masa viebo druhu

uzenek lalímft lunek a vftbeo vlebo co

V obor tento spadá

Ceny kvnžjšf než kdekoliv Jinde

Jos Vopálka
fiEZNÍK A UZENÁft

na S a "Wllllam ul

středy doOmaby aby užil dobrých
Caiů Jak už u takových návštěv-

níka skoro ani jinak býti nemůže
rtšel si též do vykřičeného distrik-

tu kdež k večeru zažel do jednoho
alonu a pustil se do hry na ku-

lečníku Brzy vznikla mezi ním

a spoluhráči hádka a tu zastal se

ho jakýs neznámý mladý muž

který pravě aby se Westovi niče
ho od protivníka nestalo odvedl

jej ze aalonu předstíraje že do
vede ho do svého domova West

ochotně nim Žel když vtak došli
1 kamsi do železničních ohrad vrhl

Tábor N('bríkč 4771 MVU

odbvá tvá prvldiilnácliftfakídou rvou a
trell třnduv málcl v oam bodlo
r Mokolovn Velicí konul Jan Žabka
náviidí!) Krl'fnola baakár Jokn (Jhlaborád
kl'rk Ohaa Mrnrkovak 1113 dominion Htr
přivodil A MumII vnitrní atráS Quldo Ji-la-

vankovnlatrái Anton Kárta

Tábor tabraká Mpa t 183 UOW

odifv rhtit kaWy prvni a tfatl Ctvrtak v

mimici v Hokolovn na J U ul Kontuj Jan
foavlfihal t rnlaUikun Vá rKlJI klnrk
A V Novák IIMS Ho IS Ht Omaba Nebr
banknr V i Janda prř vodil Váj Mal

Loze Jan Hus i 6 JtytíFA I' tlila
odbývá avá ácbfiza druh ařtvrtítvrtok t
m'mW-- v I hodin vť!ar vaarmlkovémlutnoaM
v Hokolovn Valící Kanrléř Loula Mnrka
K H ) Frd Mláma Ikll Ho Ifttb Str
Anton Tui-yne- M oř t Jo Novák M

ol K

Těl Jed Hokol v Omaba

mi f aáaobl vidy oallanli v#bf íaratvák
maaa vmno arunu tv-- ''kaeianárkcb Kopt o ního na akouáku
ojláťujeme vál te pod rubá přijdete ia M

ZboHse dováíí ii5ít iljeoblod
nati telefonem Tel A 1922

Adámek a Anna Reich vnitřníse nafi jeho novopečený neznámý

přítel a erativ jej k zemi obral jej
o vte co mu ještě zbylo něco ko

lem J40 Policie pilně pátrá po

Foral & Kunciútočníku

mhlu v mll vuCar va a v mlatnoatííial— Zajímavý spor nastal mezi jediní česká

městským a okresním poklidní
ISS1kem Dle nových státních zákonů

Nebrasky kterými sloučen jest

S( lath St Htaroata V taJomRlk
Uiidřllilnifor mi Ho IDth Ht ňíotnlk Old
Jalun poklaánlk Ant Jiuda

MI)or Hrězda Noré Doby í 86 iCl)
odbváiváacbAM) kaMou S nadáli r reftuml va
i( bod odp v Národní aloi 1'řwlsdka Maria

ťátk díotnloa Maria Kntraltbalar uoklad-nlo- a

ilarbora hlldak tajamnlca VIJfi Uar-t- ol

UIH 'oplatn Ave

Hbor Ilololara ř 60 JČD

úřad městského a okresního po

Zprávy spolkové

Tři Jd Nokol Omalifl

Schůze ve středu 10 ledna Na

programu výroční zprávy a výka-

zy Úřednicí zvláště noví nechť

neopomenou se dostavili a úřady

jim prorok 1906 svěřené přijmout!
R Fíbínger tsj

lože Jan Hus ě 5 KoflY
odbývá schůzi svou ve čtvrtek II
ledna v Sokolovně členové jsou
Žádání by se všichni dostavili

jelikož připadá uvádění nových
čekancú

Louis Uerka V K

C Sláma S A a IV

čosko-národ-
ní Hřbitovní H polek

odbývá výroční schůzi v neděli

dne 14 ledna ve 2 hod od pul v

síni Jos V Kašpara Přítomnost

všech zástupců a obecenstva ma-

jetek na hřbitově vlastnícího jest
důležitá Ni programu volba

úřadnlků a jiné naléhavé jednání

pro dobro hřbitova

23x2 Fr Svoboda taj

Lék proti boleni hlavy

Nic na avětě není tak mrzuté

jako bolení hlavy Někdy se do-

staví právě když chceme jit do

divadla do společnosti neb za

denní prací Příjemným to není

nikdy nikdo však nemusí trpět
bolením hlavy v době kdy možno

si zaopatřit! výtečný prostředek
totiž Severovy Prášky proti bole-

stem hlavy Ony odstraní každoj
formu bolení hlavy a skoro vše-

chny případy neuralgie Pan

Rudolf Kusý z Aumsvílle Ore

píšei "Severovy Prášky zjcdnsjl
úlevu při každém bolení hlavy"
J A Postulka z Willow Okla

píše: "Odporučuji Vaše Prášky
každému neboť jsou nejlepSlm

prostředkem který byl kdy při

praven
' 12 oplatek stoji 25c

Ve všech lékárnách aneb u Wf F

Severy Co Cedar Rapids lowa

kladníka pod jedou výkonnou moc

jest oprávněným pokladníkem

ixWtfvi anhfiaa kaídou druhou nadali v ruílolokresním i městským Robert O

Fink nynější znovuzvoleoý pokl va V bod aduoledoe v Nár Hínl Vyaloutllá

y řínle 1205 líoward ul

obchoduje
drůbeží vejci maulem tolatv kfižoml a
vůbec veini rarmerakyml vrobky Za
ite platí nej rytM ceny s peníze za zbotl
zsílo obratem pofity Cenníky rasýlá na

poWdánl zdarma a to každý lýdea
Odporučend liradatreet Omaba Naťl

Bank a United Btates Naťl Bank lOtf

Dr Jamos IV Novák

čeaký zubní lékař

přadai-dk- a Anna Knijíl liHOJISnl W ullfi

pr)d)dka MiiHh HnCan 8 a Wllllam Ht náokresní jenž ovšem zároveB slouží

jako pokladník školní rady Fink
m'"tka Kar Klblgfir tajuui Mona Peaka
m% K ) Mih Ht ttMUihm Maria Wlbonká
3ib Mrth n pokladnic Anna Tomlfi
MIM Ho Iflth Ht doxorkyn Anna Mlfaiiká

vbor malelkii Frantláka řeáek Maria
Maria 1'Ccbma

Tábor Mf rta ěís 022 II N 1
odbfvi ncbfi1 první nodfill r tnlalnl v Nár
Mní na lil a Wlhlatn ul Vyilulla pfada
MHrla Houkal předundka Katy Valachoyki

požádal min Čtvrtku městského

pokladníka Henniogse o vydáni
knih peněz a listin k úřadu tomu

náležejících Mezitím vtak nut

byl u nejvytŠíbo soudu

zákaz jímž zapovězeno jest Hen
Mviřte saiiWM ííi í-"f- c

{
UKiaUllICV WH unii m i Bw mm mni

tnil marlílku A nim ftubka vnltlnl atráloingsovi předání knih do rukou

okr pokladníka a nyní a napjetím

Má úřadovnu svou ▼ pokoji Cis 217 1

Karbach Bločku

ns IS ul mezi Douglas a Farnam

TELEFON 1203
Alž íltera venkor atráíjoaořa íllpa výbor

Marin 1'ichou Hyol lékař úr L vqhů%

Piiitn HnktA Tvri X 1

očekává se pakli zákon ten pro-hláše-
n

bude ústavním Čili nic

— Že naše městská rada umí

když to nevyhnutelně musí být

oabřvá ivá achfita dvakrát mttieoS kaSdott
1 nedAII a S pon161i v tnSalel r alnl MeUorl

liraz josie dicjbki vcuauvuiana
Antonie Kožený

— V procesu Pal Crowea jenž
odbýván býti měl v prvých dnech

ledna učiněni změna Soudce

Day určil projednávání jeho pří

padu na den 7 února Proti roz-

hodnutí tomu silně protestoval ob

hájce Croweův právník Ritchie

dovozuje že strana jest úplně při-

pravena ku projednávání případu
Soudce vtak protest jeho zamítl

jakož i Žádost by záruka $7000

byla snížena Crowe v předběž
oém výslechu prohlásil se býti ne

vinným k žslobě kladoucí mu za

vinu oloupení milionáře Cudahyho
0 125000

— Podp Sokol Tyrt čI chystá
se k velkému maškarnímu plesu

který odbýván bude v síni br j
V Kašpara v sobotu 27 ledna

Rozšířený výbor zahájil daleko

sáhlé přípravy a snaží se by letoíl
matkami ples překonal všechny
dříve pořádané Nejleptím mas

kám rozdány budou cenné nád-

herné prémie které oznámíme

příště

— Po dlouhé opět pause zažili

jsme 'suchou' neděli dne 7 ledna

Salony zavřeny byly následkem

dobrovoloého dorozumění se sálo-ník- ů

které jest výsledkem neustá-

lých protestů a ustavičného štvaní

proti salonům se strany"Občanské
Lfffy" a právníkem E Thomasem

v čele Policejní náčelník ani

požární komise nevydala žádného
rozkazu ve smyslu tom

—lak se právě dovídáme stav

paní šípové léčené známým kra-

janem drem Kálalem značně se

zlepšil a jest nejlepŠÍ nsděje na

dokonalé vyléčení

— Při uiávěrce Hitu byli jsme

potěšeni návštěvou p V I Fitla

obchodníka hospodářskými stroji
a mlýoskými potřebami a Swantoo

Neb Pas Fill soámý podnikavý

krajan dlel ade za obchodem Na

1 páteční cestě staví se tél u svého

OnloroCnl acnttíeoUDJva i nvuoii ▼ rijnu
DliliBtnIaoblíalnaoíllT dubnu a Ctvrtlatnl

také tetřit vidno z rozpočtu pro
23 W Ho7lí t mlatopfod JlH Pltfha WI0 Ho 8

běžící rok 1906 "Charter" po
o MTar VMHa 13 Ht pokladník V V

Zajíc Bratři
vlastní moderní laříaenou

PŮJČOVNU -:-- KONI

v Holyrood Kas

Dobří koně a nová kotáry vždy pfipra
ven! k vyjížďce šaceny tnlraá Obaluik
vzorná 10—

voluje městu pro vSeobecné vydání
£268000 kdežto rozpočty jedno iUrpán ftlinon Uokuaak Joa Nemac prauo-rcíní- k

Balt Houdar vyj) pr Jojař Jindra
náCnlnlk Ant VaUk vo ná M Votava
roviornl výbor Ant Valák a Fr Svoboda
A un Vllk

tlivých městských odborů dosabo

valy výte $288484 Ježto pak
městské finance beztoho jsou na

tom bídně a uvalení nového
l„!n Hnkolkr Tvrl i 1

odbývá áv acbtie ladnou njíaířnS a alaa

kařilou čtvrtou nedíll T alnl MeUoví Pfad-odkyn- é

Anna 1'ieha 1WI0 Houtn 8th St
mUtopřeilwdka Bmllla Moraveo talymnloa

schodku zdálo se i samotným rad

ním býti přílišné ačkoli takto
Kinllla Obloborád IWW Wilham Bt poklaď
nlue Anna uronil mm t4iiiih uumr
kyná Anna Valk výbor majetku frantl

nt vbor Marie Valák a Anna Svačina

II AI Marina 2 1J W ť

0o Wilbio Omahy

Opustiv Nebrasku mám za avou

povinnost poděkovat ještě jednou

svým přátelům nebrasským pře-

devším ve Wilbtr a Omaze za

ntjkrásnější chvíle americké jež
z paměti mi nevymizí bezpochyby

nikdy JAN IIAVLASA

San Fraocisco Cal a ledna '06

V iiikniui t miiiTi
Krrji"! IV4I Ho Mlh Hl„ niiatupHMJa Barbora
Mnliiítik IW1A Ho Hth Ht tajninnlca Alolita
Vanoua ! Uth Ht pokladuii a Joeřa Ja

W F CIPRA
vlastní bohatli záiobený

MOUČNÍ SKLAD
v Holyrood Kas

Prodáváme pouze zbollnejlepíl
ho druhu Weevédřte sel 10—

Dr Jos P Pecivál
čestt M a rantíjii

ni-'i- li H H Ht vAUkynaM Hr'nk P--

ml Uy ii M Uránia vnlltul atrál K Ko ář

vnukovu! trál A Voliio víbor maJUu

Tria 'allkái Maria Uharvát rrKraJlíakt
hájoví láar Mr HolovUiUlnor

jioak dost --

'Épendábl" nezbylo
než dáti hlavy dohromady a poža

dávky jednotlivých departmentů
kapánek seříznouti A to také

stalo se ve dvou schůzích odbývá

oých ve Čtvrtek a v pátek Takto

zmenšený rozpočet stanoven byl

m 1339743

— Známý nit přítel F M Fiis
na Dodge ulici přestěhoval svůj
chvatně známý U S Saloon do

vedlejšího domu Všechno zařídil

dle nejnovějšiho způsobu a vyido-bi- l

nový svůj saloon le druhý ta-

kový musil by člověk pohledat A

pootvadi jeho mok ivou llioostl
til sám s doporučuje 1 chválí

doufáme le krajané 1 v nové tuliť
nosti dobře ho najdou hojně bu-

dou navštěvovat

Ir W T IřAlul
český lékař 8 ranhojič

ZvMMnl vét v6nuja purodnlctvl nemo- -

inltnl IIWIlt

Dr Geo F Simánek

taký lékař
v čís ia6i jil 13 ul Omaha

tm Juliu vr~Tnl

Úřadovna v Karbach bločku Cislo Z V Wllaon Kana

Specialista v píiipftioboviaí
oínlch skel

Telsíoo ůfadovoy 144

34- - Talafoa obydlí 134

pokoja 303—
--Tel 1761

Cla lni hmllnyi OI UU a oH do í
()byUI ilhoáán roh 1 a Center ul

CUJalboillnyi UÍiaa8iHltaBatSuvai
Omaha Neb li

bratra F J Fitla vrchního klér-k- a

v úřadovně státního komisaře

vtřcjoých budov a poismků v

Lincoln

dledavii 1 ohKl MH'MU HUU II

(HhI il - PMhI MHl(ir nim
(M 1 4a U euO 4vy - Yetefua imI


