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— Na kluzké ceatl za aíní J V

Kalpara upadl v pondělí ráno 75

lelý stařec Jacoh Croak tak ne

Iťastoě na zsduí část hlavy že za

několik ntinutskooal Týl zůstává
v čísle 1334 jižní 13 ul a ubíral

sa z rána za nějakým nákupem
Ve stavu bezvědomém nalezen byl

paní Soukupovou t ta ulice kte-

ráž hoed na to uvědomila pana

Kslpara a Josefa Saldu Ti do-

pravili bezduché tělo do salonu a

povolali ihned lékaře který vlak

nemohl než konstatovali smrt

— Také rada okresních koml

cil Iiluííat byly již příslušné kroky

Velkolepá Slavnost
oořádniiá Mn6 o víemi niíntnítnl řády 51!'
totlí 1'alacký fUo l KliftUi l'řciiiylovna f Uli 77

8lovan Cí 78 Dobromila f t 116 a TáborJté t 1J

v Jcdiiol JakoJ! 1 Vleté jmuiitky odbývání njrdu
OinnXik!lio v nCmí Jednotu vzniku V&nlo bude o

odbvatl

v nedéll dne 1 ťmora 1000 v Sokolovně
a nice

Odpoledne slavnostní program

„Éi 11 ii j i r tijriti Ilttrii ťjÁAn

k zavření pro příští neděli rovolž

uííniny Kromě toho rozllřeoa
bude činnost fanatické ligy I na

celý okres Douglas Zdejil sládci

Upozornění ct kraJanGm I

NaJlepUÍ trr-I- I rnfkkd
ubil vieho drubu dot
ot v ídycky u staréuo
Inámébo

LLEVI-H- O

715 Již 13 ullco

TEL 1918

Dobrá váha — rychlý dovoz

lařA důkladně seřízla v minulé

svéschozi odbývsné min soboty

udávají že nedělním zavíráním

utrpí jeti v Omaze Ikody kol

1400000 roční
— Tak mladá a tak zkažená

Patnáctiletá Toby Uoiwítr bydlící
se svými rodiči v č 113 Capitol
ave prchla min pátku k večeru
s vyvoleným svého srdce jistým
Wui Kelloggem z Council JJluíís

ráno své vydání pro rok 1906

Jmeoovitfi snížením platu takřka
v lem okresním úředníkům docíle

JCIKka 1'fcmynlovnit Jinoch vy nika Jícícli nll I
Podrobný prohnuli přIStí 5

D voíor skvřlý plos!
V(itjiié k odjíolcdiií ulavtiOHtl I večernímu k--u Mire 2ÍC uioba 9

no bylo značné úspory kttrá za

rok představuje dosti značnou

sumičku $24 834
Aby ae jim vlak aspofl v prvý čas
nevedlo zle "opentlíla" podsřená

K iiojijřinu iirailcnivi vfcfcimy ivo

2-5- POŘÁDAJÍCÍ VYiJUK m
dcerulka maminku svou o vlechny — NeistarEím a proto také ntj- -

její Iperky a diamanty jichž úhrn
obllbenějlím hostincem v české

ná suma páčí se os f 1500 Matka Praze est bez odporu hostinec
vlak v brzku pohřelila klenoty a

Riloy Brothers Couvldomili policii jcf polapila oba

ptáčky v sobotu ráno va vlaku

Northwestern dráby v Marshall- -

řízený po léta krajany ppSloupcm
a Krurnlcm na rohu 14 a William

ul Přijďte do útulného hostince

toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a 7 nálevnou
VELKOOBCHODNÍCItowo la Oba byli přivezeni zptt

a Kellogg dán zatím do chládku usmívavé tváře starých známých
aby trochu vystřízlivčl ze své lás

do Adama j Prokopa Kdo v ho
ky U dčvčeta nalezeny byly vle stinci jich zastavil se jednou ter Likéry adoutníky

01(1 Mllltary Ryo Diamond H llyo
N U Archer Hourbon

1118 Iiiniiim Ní OM AIIA

choy Iperky při de podruhé zase neboť nikde

se mu nedostane lepšího 'ttoíu'aniJlaSkarní plen 1'odp So

— Pamatujte la KKANK KA

ŠPAR vám prodá uhlí mlkké
tvrdé za cenu jako viuda jíade kle-

to vál uspokojuje !a uííoili Jita
objednávku u čecba nxm

PftlJME SE iboed 500 statných
diiofka ku skládání velkých akle-oí- e

Storzova ležáku na 6 a Pacíííc
ul Blillí zprávu podá kaldému

úitnl Aotoa Křeček hostinský 7

HLEDÁ SE zrutoý řeznický
délník do řeznického obchodu

pivé třídy Hlaste ta co nejdříve
Dobrý plat stále mino 1Haste se

u Jot Iloulki 2633 Shermin
ave Omaha 34tí

Tlio WoiimnH Uulld
519 New York Life JJIdg Omaha
Neb potřebuje of kolík slušných
děvčat pro vleobrcnou domácí

práci Mzda od ti do 16 týdní
O blížil podrobnoiti hlaite ae aoeb

píštei The Woman's Guíld 519
New York Liíe Dldg Omaha

Neb ij- -
Třlpravto ao na výprav-

ný maškarní plen Tél Jed

kola Tyrň í I odbýván
bude v &obotu 27 ledna v

síni J V Kašpara

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že

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

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

židný '(lmejď' nekoupí 33x4

— Franci a Vávra jsou ssloníci

- Jíž divoo nezamtitnávala se

policie zdejtí zločinem tak chlad
nou myslí spáchaným a hanebné

zbabčlým jako loupežné přepa
dení a zavraždění hostinského 'A nurnber one ' proto také vždy

POMNÍKY
žulové a mrantorovó

Frank Novák
1413-1- 3 So13th St Omaha Neb

(niijjU Jlotolu 1'rithft)

Velký sklad krlxná prAco mrutenn Kuptf
aí pomník v Onuu Co tiAotílto ziiplatf

vám víco dcí ccatu

veliký je shon kdo na řízném

Schlitzovu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u Sfiupce"
zavítá a kdo rád itof má trochu

siloějfií ten "uěííupce" vždy na

jde to nejleplí a doutníky jaké

Bokol v Hobotu 10 línora kouří Mahomed v ráji Prancl a

Vávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chuti tu nalezne!

tsm lecos dobrého k zakousnutí a

ke vlcmu je tam stále vtip a

smích Že by to byl pro každého

1906 Deset cen! u"

— řiád Dobromila fialo 116

ZČBJ odbýval dne 18 ledna

tvou výroční schůzi ipojenou s

volbou ářadoic Předsedkou zoo

vuzvolena pí M liurtl dozor
kvní pí B Kavan tajemnicí opétofi

Kdykoliv potřobujutc Vot&r k

Lřbu aneb k vyJížJco objednejte a

Jej v nuJvÉtSÍ pftJíovnS koní a povozft

Palaco StíibloB?
CHCKEHiHTOS maJM

roh 17 a Davcnport ul
Koíáry Jsou vyhřívány a prot

woíix') v n I r ť podnikuoutl I dulAf ví

jřích kdo by v Omaze při návště

vě své nenavřlívil kumpány ttu
veselé na rohu 13 a William ul

pí A R Kalina pokladnicí paní — Každý se diví proč tolik

Nels Lauitena v č aioi Cumiog
ui Dylo v aoboíu po n hodioi
v noci když do Laustenova salo-

nu vstoupili dva mladící a poručili
tři piva V hostinci nalézal se té

doby jen jeden host Henry Dooey
Mezitím co salooík je obsluhoval

vytáhli oba revolvery a mávajíce

jimi vyzvali Lausteos by zvednul!

ruce Týž obrátil se právě od

registru a prve než mohl slova

promluvili byl jedním z lupiČo
střelen do prsoj' Bez hlesu kles-

nul k zemi a druhý z lupičů sko-či- v

za nálevnu vybral z registru

vlechny peníze které tam byly
něco kol f ao Na to lupiči nevlí

majíce li umírajícího salooíka

opustili chladné místnost majíce

revolvery namířeny na Henry

Boneya jediného svřdka stralného

výjevu Týž po odchodu bandito

uvědomil telefonem z protějšího
salonu policii která chopila se

celé věci i nevfiedoí energií
a již za pal hodiny měla v

rukou svých Leo Aoguse jed
noho z účastníků Týž na stsnici
z požátku statečně zapíral koneč-

ně však v křížovém výslechu při
znal se že bral na loupeži podílu
avSak že nestřílel Za svého spolu

let Vowiy urino si objndnati té
sefanlekf IH %V 28lidí hrne se do obchodu čil 1835

Vioton ul lnu vede tam obchod

Číský řezník CHAS J PASS1CK

Pacbáč úCelnicl pí A Wille prň
vodkynl pí J Zerzan vnitřní

btriží pí A lkrgcr veok stráll

paní Hnilička výbor majetku pí
M Wrotb paní Samec a pí M

Přibyl fiád Dobromila nalézá

jehož vždy čerstvá masa všeho

druhu výborné uzenářské výrobky
Krajané kteří do města buď za koupí oeb jakoukoliv jioou zi- - ♦

leiitostí zavítáte otoponieRte oavStívit starého známého ♦
a nejleplí grocene v trhu tčlí se

výborné pověsti a přízni Českýchse nyní na ceitS k rotkvřtu o

hospodyněk Je-- li v okolí jeltě J M FIXU it U S Saloon ?
čemž svědčí četné dokazy i čti?

zájem na spolkových záležitostech
Jenž jest u vřech ílcnkyři patrný

některá jež zboží jeho nezkusila

ať tak co nejdříve učiní a jistě ne-

bude toho litovali iatfDoufejme že i v dovím období

— Hojně čerstvou groceríí záso
vynasnaží se všechny aby nezQ

staly pozadu za lety předešlými
Už i tím jsme oprávněni k té na

Jest to v samém středu tříletá pul bloku od poĚty

fuká BDolcčnost stále pohromadé 7—5bený obchod vlast l

relr 31 bvacitiaději že výbor nalczá se v rukou X É

'tirtrtŤt'ŤŤrL1"tTrrr'"řŤŤTt1řiri1pracovnic dobrých a ínaiivých
pachatele udal Jacka 0'Hearna

v Čís 134a jižní 13 ul Obchod

tento jest jedním z nejstarfiích ob-

chodů na jižní 13 ul Zboží jest
kkÁkkkkUJ-kkkkkkkkLkkk- Ak i kkkkkkAkkkkkkkkkkkkkkkkk— Bývalý iouth-omaž&k- ý radní

bydlícího na 13 a Missoun ave

upozorněni ot Kraianum i
South Omaha kamŽ bezodkladně vždy čerstvé a prvé jakosti Míra

dobrá neb u Svačiny nikdy nehle-

dí se na nějaký ten přívalek Zboží
j EMIL M DOBŘÍ ±2E EXPRESSU

možno též cbjedoati telefonem

Tel V 1834 13tí itfbuie nábytek obstarává velkoru doprHfu nvmtmbl a

v6bec koná vio co v obor touto náleží (Mřným knijuuftm

vyslán povoz a O ilearn dopraven
na stanici brzy po 3 hod z rána
O iiearn přiznal se k činu i k za

střelení Laustena Během neděle

zatknuti byli dalSÍ dva darebové z

lupičského čt)řlístku a sice Jos
Wmeo 90a So 34ti! St South
Omaha a Hay Nelson 3401 sev

j8 ul Qmatia Posledněji! dva

— Elegantně zařízený a bohatě

zásobený obchod doutníkáfský

9

prodá vára lvofl díívl na topení Jakož I t drtibá ruky
'dřív I stavební

ířilovni Jeho nalézá se (srozstln v Hotelu Praha TKL A 1814

Obydlí t 146a j íl 14 ulice Omaha a —

J Dvořák který nedávno podal
žádost o rozvod od své ženy ob-

držel v minu'ých dnech rofhod-nu- tí

soudce Searse kterýmž rof
vod teo se nepovoluje jeho tenfc

která vlastní domov přiřčeno prá
vo na déti Vedle toho odiouzen

byl Dvořák k zaplacení každé-

ho měsíci ku krytí dlani a úroků

na dluhopis který na majetku
vázne

— Situace nedělního zavíráni

saloon se stále přiostřuj Jak

právník Občanské Ligy li Thomas

prohlásil zákon ten stane se trvá

lým a sotva kdy bude odvolán

ježto Občanská Pdrac bud© na

ustavičném dohledu by "posvát
ooM oedile ničím nebvli ioísv
cena" Občánci Un aakált
nré dolní niodtl hhavitt i v l#t~

vlastul pan Václav Dulátko v č

136a jižní 13 ul Na skladě má

velký výběr pěkných dýmek lpi—

ček importovaných tabatěrek

jakož i velké zásoby tabáau kuřla-véh- o

Iflupavého a žvýkavého

hliJali při sobotním přepadení
pfedni dvéře mfkt nosil Lauateoovy
V datlích křížových výslechách

přlioali se ničemové k celé řadě
Doutník jeho jsou k dostání v

lHVNl Tfi(PY

řeznický:: obchod
krádeží přepadeni pouličních kar

kaldé solido' mlktnosii tf
Hojné zásoboný

Iniúl a imttikf Mi
lUtt

t tnud
obchodil a lékáren M tli v úmy-

slu vyloupili mii jinými tél gto
crrol obchod Pr Sobody os 16

a William a lékárnu oiU Tutka (Eeský Ukař s nobojii
ZvliMnl ftti uj port!! !( ! asmo

retu laDikf tu a ilťltkí tu
Úřadovna v Karťsch bločku (íslo

ni 13 ulici Vlichoi jsou tneii
19 a ty roky stltt a vyjma vodce

0'iUaruesvobo tni— ivraMiný
Lamím kiriý til skóru to let

FJtATÍK KUNCIi
0 a IMerťo ul

Vidy jto Critlvi stulí fot ti
vá ebiluba a dul rá vilu ~U-niřik- é

% jiotky sprcialita 1}

Tboil nicíiio tél objednali
Ulrloucm svuUjta ll )jua

plch resortách a pátcích v Lak

Bratři Souiínové
v i 1311 William ul

a1( t vybír Ity Mnot
mi v lihu drubu Je Kb uioářVf
yrts tíi U Hpl poti a

ři)n a tfMíiUM mI tMtJi4i
mulu 1 M trUfarnt fili AU I } ti

pokoje joj— Tel 1761

Ct tul liuy( o I U 1 e m I d i

ťUJkt tH4lir Dl I dalwltt fl T lo

livnntt hostinskou vedl isac-thiv- á

sda mnltku a 7 drti va

vlku od 7 do 10 Ul

Mauswa CourtUnd Haach a M

govl patku al tlo jit budou

otevřeny Žatftnl to4Q docila

no bylo v South Omne a v Coun

r
Omaha Nab It


