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— Leiolií líden byl nejtepleji!
jaký kdy na rdfjtí rtíoici zazna

skvěiKONCERTmenán uyl Po 36 roků cezaiílo

obyvatelstvo Omahy ledna tak pří$ # # OMAHA
temného PrGněrnft teplota za

uspořádá

Smíšený Pčv Sbor "Lyra"
za K)lutiflnkování jmna

TTdc 3Cac3alra
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Upozornění ct krajanům l
hojnější projeví jednotě svůj scu

hlas re zlepšením a pestrostí ni-

tích zábav Vstupné 50c osob

dítky v průvodu rodičů 35c — M

bývalého koncertního inlitra Národního Divadlu v IJriiř

5 a BTAN B LKTOV8KKIÍO ml

v immIčU IN 11 noru 'OO vHokolovn
Sim jod řííccníiii abormUlra H It Lctovakého

Vitupné: Reservovaná aedadla 35 ctů ostatní 35c

N)lcpí tvrdé I mřkké
ubil vSeho drubu doat
íicle tídycky u itartbo
známého

LLEVI-H- O

715 Jíž 18 ulice

TEL 1918

Dobři váha — rychlý dovor
saaaaaaarfrmrrirtT

I
Riloy Brothers Co

VKLKOOIiCHODNÍCI

Likéry adoutníky
Old Military Hyo — Diamond H Uye

N IJ Archer Hourbon

1118 ITurniim KL OM A11A

mějfc cbnáěela 303 stupně kdežto

průmér po minulých 36 roků byl
21 Nejmenlí temperatura zazna

menána byla dne 8 ledna 3 stup
ně pod nulou kdežto nejtepleji!
den byl 39 38 Mupflů

— Při pololetních zkouškách

odbývaných v lligh School vy
znamenáno bylo pro zvláltoí pil
nott a prospěch ve třech a čtyřech
předmětech Čestaou zmínkou cel

ketn 96 Žáků jest nám potěše
ním že na seznamu tomto ahle

dáváme ie aspofl a jedním jménem

Českým a biče Mabel Vančura

— Nejstarlfm a proto také

boatincem v české

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tviře atarých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil ae jednou tec

přijde podruhé zase neboť nikde
ae mu nedostane lepšího 'řtoíu'ani

ochotnějSÍ obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než Že

na čepu jest stále čerstvý řízný
Mctzův ležák a co ae týče likérů a

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

židný "Šmejd'' nekoupí 33x4

— Franci a Vávra jsou saloníci

A nurnher ooe'' proto také vždy

veliký je uhon kdo na řízném

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

ailnějlí ten "u šfiupce'' vždy na-

jde to nejleplí a doutníky jaké
kouří Mahomed v ráji Franci a

Vávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chuti tu nalezne!

tam lecos dobrého k zakousnutí a

ke vlemu je tun stále vtip a

imích že by to byl pro každého

jfích kdo by v Omaze při návště-

vě avé nenavštívil kumpány tak
veselé ua rohu 13 a William nlíj
— Každý se diví proč tolik

ivuyKOUT puirvnujoio oinr
hřbu aneb k vy](Mc objvdnejto S Ú

Jej v noJvítAÍ pfljřovnfi koní a povoztM

Palaco StabloHel
CHťltEI(JHTOS aiaj

roh 17 a Dáven port u)
Kory Jou vyhřívány a prot

vio7di fiilcfc podoiknoutl I dulM v)
Ist- - Povozy tnti'i (I objťdoatl tí
l efonljkř IV Vil aa

Krajaoé kteří do města bud za koupí neb jakoukoliv jinou zá-

ležitost! zavítáte neopomeňte navštívit starého známého

J M FIXU Z7 U S Saloon !!

V Í 1S20 JDodtJO Ul

jest to v samém středu měbta půl bloku od pošly

Črská společnost stále pohromadě 7 —

10 pěkných cen připraveno jeit
oejleplím maskám Ceny vysta-

veny jsou v Sokolovně

— V neděli otevřena byla nová
telefonní cantrila Nebraska Tele

phooe Co na 33 a líarney u

Obchod zmíněné společnosti roz-

mohl e v posledních dvou letech
tou měrou Že dosavadeí centráloí
budova na 18 Douglas oepoita
Covala a bylo nutno vystavěli po
bočku Nová centrála postavena
byla nákladem JiJjooo Vtechoa
Cista telefonů omaZských označena

jiou nyní heslem dle toho ve kte-

ré centrále telefony ty spojeni
maji TeWfon paleho závodu má

nyní Číslo SoUClao 2313
— Minulé atřady kol 4 hodiny

odpoledne přiRH k těžkému ač oa

smrtelnému zranění 6letý joknny
Gross bydlící rodiči svými na
16 a Cass ul Chlapec brál si

právě a jinými spoludruhy svého
stáří když tu přihnal se velký
automobil řízený S Sleumanem

překupníkem z N Y Life Bldg
a poraziv holíka zachytil jej tsk
neSísstně íe strhl chlapci kflii

vlasy a celé sadní Částí hlavy
Sleumaa byl clamŽitě zatčen a

chlapec dopraven do blíaké lékár

ny kam! v krátké chvíli dostavili
se dva lékaři a chlapce oíetřili
Devět stehů vyžadovalo přilití
kůže oa dfívějlí místo Sieumao

dopraven byl na policejní ataníci
kdež jméno jeho zaneseno a oa po
slcžní záruky propultčn

Připravte so na výprav-
ný maškarní ples Tél Jed
Sokol v sobotu 10 února
1900 Deset cen! M"

— Známý krajan p EJ Reich
z Iiroa až dosud příruČÍ komisaře

veřejných cest liummela uchází
se jak vfieobecně anámo na repu-

blikánském lístku o nominaci za

radního z 3 wardy
— VV J Iíroatch člen polární

a policejní komise vyplnil u

městského klerka listinu dle kte-

réž jest republikánským kandidá-

tem pro úřad mayora
— Na 10 a Douglas ul spadl

minulou atředu dělník M K íiurt
na novostavbě Hillisovfi a prvého
poschodí do sklepa avSak tak
Šťastně že po pádu mohl ještě po
žebříku vyléžti do přízemí kde

pozbyl vědomí následkem uleknut-

í- jak později lčkzřem shledáno

vyjma několika nepatrných odře
nin ulel Burt vší pohromě
— Jak z měiíčnl zprávy ornaŽ

akého poštmutra vysvítá utržilo
se za měsíc leden za známky
známkované obálky a poštovné za

noviny druhé třídy celkem #59-49- 0

87 což jest největlí obnos

jskýž kdy v historií omažské poěty
za jediný měsíc dosažen byl
— V pátek kol a hodiny rsnní

vznikl v dladovně superintendenta
budovy oa okresní radnici ohefl

který vlak záhy byl přikvapivšími
h aiCl uhelen dříve nei jakákoliv
věiSí ikoda byla učiněna Noční
h UaČ dlel v době vypuknuti ohni
dole a kotle a ohefl prve zpozoro-
ván tyl jistým Geo Sbaodam

ktsrý nevysvětlitelnou náhodou

spal v úřadovně nad mltnottlkdt
oh n vypuknul Způsobená Iko-

da odhaduje se asi na f 100
— Přelíčeni todd Pat Crowea

pio u&estal synka milionáře

Cudahyho a cloupeol posledněji
ho o I13 000 sípočnt jit tuto
%% ai distriktem soudě před
ioudt#m HutOHfm Ol itteny
jiou k ptemu éplni připraveny

lidí hrne se do ebehodu Čís 1835
Vinton ul Inu vede tam obchod

on do
ký řezník CHAS J PASSICK

jehož vždy čerstvá masa všeho

druhu výborné uzenářské výrobky L I Mek

yTTTTTTTffTTffTTTTfTf fff
— Pamatujte ie FRANK KA-

ŠPAR vím prodá ubil mikké i

tvrdé za ceuu jako viude jiodcale
to váf uspokojuje ie učinili Jste"

abjednávku u Čecha nxm

tW Uhlí tvrdé i mikké vlech
druha prodávám za ceny n trhu

nejlevuéjfcí Dobři váha rychlé
dodání Zásobte se oež opít
uhodí studená vlna Objednávky
vyplřiují ie rychle správně

John Swobcdi
36x3 16 1 William

HLEDÁ SE atarlí žena k ofie-Ifová- ní

itaré cburaví paní Plat

přiměřený O blíŽH přiblaate ie u

R J Kircbrter

tí 1504 Williatn ul

Tito Woinan'g Gulld
519 New York Life Dldg Omaha

Neb potřebuje nlkolik olnSných
dČvčat pro vícobrcnou domácí

práci Mzda od do f 6 týdně
O bliž&l podrobnosti hlaste aa aneb

pilte: Tbe Woroao's Guild 519
New York Life Ií'dg Omaha

Neb 13 —

PftlJME SE ihned alužka jež
ie vyzni ve vlech domácích pr --

cech Dobrý plat itilé místo

Ulaite ie v č %u1 So Mth St
Omaha a8zt

— Vynálezce motorové káry o

niž v poatední době tak mnoho

bylo napsáno a která jeit rozhoď

ným úspěchem v moderní želez

ničnl dopravě V R McKeen jr
jmenován byl přivě ředitelem spo-

lečnosti kteri ustavuje ae za óče-le-

stavění těchto kar Kde dílny
nové ipoleíností postave-

ny jest dosud hádankou Nrj

přednéjSÍ obchodníci a peněžníci
omažštl pracují vři silou k tomu

by dílny ty postaveny byly v

Omazs Až dosud vsak umístění
rozhodnuto nebylo Jak ohromný
podnik to bude patrno z toho Že

budovy a továrna vyžadovat!
budou rozlohy přes 50 akrů

— "Už je to uděláno už je to

hotovo" zpíval si v pondělí večer

v Sokolovně známý dekorátor a

odborník Sokol J VV Zerzan

když byl odložil álětec jímž byl

právě dohotovil poslední dekoraci
ku výpravnému maSkarnímj ple-

su který odbýván bude již tuto
aobotu 10 února Po celý zbytek
týdne bude pilně zaměstnáno ně-

kolik Sokolů kteří za vedení p

Zemná upravovali budou jed
ootlivé oddíly botových scenerií

na příhodná místa prostorné síně

jeviltě bude středem celé mySiétv

ky a oa výpravu jeho nejvíce čnu
bylo věnováno 10 cen uchyttioo
oejleplím maskám Vlichni kdot
dostaví se oa Irtoial výpravný

ples rozhodni toho litovat nebu-

dou neboř připraveno jim bude

podíváni kuté buJ stát ksiJéru
aa 10 la aaplaůl o několik rento
více vstupného TU Id Sokol

otlttll nijakého nákladu a!y
' Fialová výprava k Sevtruí T č

ně" tyla speltítoikcm události
nalieh zábav 1 my douláme Ie
snaha i J řířina pra nrratmé

tvýltnl vitupuétiQ hada pochope
na ta iiimmuq návltlvou nj

OVel íCObchodnícl a ImportéřKT

NástupcIirmyi fM Ktrniht Kr ťrhk Ifrbctz

Tel 544BH-- - 1001 Farna ulM Omalia

a nejlcpEí grocerie v trhu tčlí 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 Htovati iztf

—Uojoě čerstvou grocerií záso-

bený obchod vlast í

Ietr M Svačina
v Čís 1343 jižní 13 ul Obchod

tento jest jedním z ob-

chodů na jižní 13 ul Zboří jest
vždy čerstvé a prvé takcsti Míra

dobrá neb u Svačiny nikdy nehle

dí sc na nřjikýieo přívažek Zboží

možno též objednati telefonem

CACKLEY BROS
výhradní majitelé Západní dodavatelé

IiwL-ilii- íi PurA IVIor I Hodcrhk llm íkobké kořalky Em

HaniOŽltnCll KOra lOk („v) h KalirurnNkýth vín a pálenek

Siilplio-SalíE- e a Rc£cnt mlnerainicH rod Eicelsior Spriaas Mo

Tíí "AUILESA" Jediné americké přírodní kstarlcké vody

CACKLEY BROSMMÍ!tka0raaba Neb

Tel F 1834 15tí

— Elegantně zařízený a bohaté

zásobený obchod doutníkiřský
vlastni pan Václav Dušátko v č

ia6a jižní 13 ul Na skladě má

velký výběr pěkných dýmek špi-

ček importovaných tabatčrek

jakož i velké zásoby tabáku kuřla- -

Awiw tiiiiiiiiiiiiiiii 1 AAAAájkAaaaíiiiiXÁÁAÁAÁ

UpozornČni ot krajanům I

vého Iflupavého a zvýkavého
Doutník jeho jsou k dostáni v

každé solidu' místnosti tf

EMIL M DOBRÝM EXPRESSAK

itiMui] bAhytrk idtrv4 e'keru limvtl svdil
6!ec koná víc ro v ttr trnltt nAIwll Ctrným kr)ititm

iMiluuíl jr4it a rychlti i tmy iHmřřnd Mimo to

lrn!i vm lrvo6 dlít i t- - Jki I a thuliJ ruky
Uflil ilebiil

Jřdíia Jlidutf sa kmitl rnta

M

t klréfta Urtti TVettera drát

do vlech míst v okruhu 130 mil

Lístky na prodej každou sototu a

neděli al do 1 dubna 1906 Plat

oý pro spátečol cestu každé násle-

dující pondělí Nltké jliJoé do

jiných iilt oa prodej kaldého

pátku O 4ploé podrobnosti při
Mast ta u

W ti ChtittMU A

MJ 1311 Farasm St Otoaka

CřaJovta Jeho saUiá a troiatlai v Hotelu rraha TEl A 1814 r
Obydlí t 1461 jil 14 ulice Omaha 1— C

Pfedplatlo so na PokroU oouzo S I roCno


