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— Kdo il přeje mít pohodlné

teplo v domově ať il koupí uhlíU i f A TI 4 4 i
— Ve čtvrtek pozdě odpoledno

oddal okresní soudce Leslio 50lcté-h- o

Jasper Bonslnuirha 8 18letou
M J i i 111 i

i
iu Levího On má vždy nejlepš

uhlí které vydává více tepla vdovou Idou McKayovou Novo Skvělý kotilionovy plesšikZDARMA I — ZDARMA I
méne kouře Číslo 715 jižní 13 manželé pocházejí z Monona okre

buďto původní ve vodových bar- - u laulice Tel Douglas 1918 13 1

tjsporťXDX— Oeorgo I) Ion kapitalista z— John McDonald bydlící na
15 a Iloward ul poslán byl vo Ilarnsburgu Ta koupil v minu

lých dnech Aetna hotel na 13 astředu ráno policejním aoudcem ohromila č 116 ZČBJRád
Dodjfc ul od Northwestern Mu('rawfordem na 120 dní do okres

ního vezení McDonald byl v tual JAte Isurance Co za $18000
— Poslanci do státní sněmovny zpondělí večer zatčen pro opilství

?ách nebo 8x10 umělecky provede-

ný zvčtScný obraz zdarma s kaž-

dým tuctem nových fotografií
HEYN the pliotojfraphftr

3131517 8o 15 8í

18—8 východní itrana

PŘIJMOU SE ihned v Langa
hotelu COi již 13 ul 4 řádné

dívky 'na mytí nádobí a na prácí

pokojnou 14k3

IILEDÁ SE spolehlivý utarňí

Čech který rozumí farmerství
Musí mít potah a polní nářadí

Douxlaa okresu vynasnaží so prýa pro rušení pokoje Vyhrožoval
v příštím zasedaní lcislntury abytotiž manželce své jež a ním neži

v Sokolovně na jlíní 13 ulici

v sobotu dno 17 listopadu 1006

Kvřtlny ku koupi pro j)dny'a kollllonypro dámy v síni priprsvcny

Uniová liudbfi Kt K Letovitkého bude tfčinkovitl

ZaCáfík v 8 hodin veéir i Vstupné 25c

prosadili přijetí zákonů zabezpeje a která z výtřžku své mzdy ja
čujících sloučení Omahy so Southko služka Živí své dít ubitím
Omahou samosprávu Větší OinaSoudce Ouwford misolil mu nej
hy a zdanění městského majetkuvyssl trest

— V sebevrahu J Haggcrty drah Tak se alespoň vyjádřil po
Nejlensl podmínky juamo no u slánce Michael Lee jenž již v poovi jenž no předminulou sobotu v

"Pokroku Západu" Omaha No noei udusil svítiplynem v Druns- - sledním zasedání státní sněmovny
podal předlohu v zájmu sloučeníbraska Htí --3wiek hotelu zjistén byl kněz J
Omahy se South Omahou íee— MÓNtNká ru'a předminule u

terý večer vyřídilu pouze ěiNt zá jest přesvědčen že převážná vět

Poctivé vedení obchoduIťžitoNlí nařež odročila Mfhfizi na šina lidu jak omažského tak south- -

omažského jest nyní pro spojení aČtvrtek večer Nepiňležileí jed
nání bylo ono o domnčlem Nehod že se mu dostane podpory i od vel

kého počtu těch občanů již předku bývalého
kb-rk- a polieejníbo

Hotjrlu Lee Oriero V předminu J věrnu roky byli rozhodnými od- -
Otevře' jetn uhelnou ohradu v Č 912 jižní li tiHce kde! budu

mfti ií plné xáHOhy iiejlcr íího uhlí Zaručuji rychlou obuluhu Přkní
připravené uhlí a portlvé vedení obchodu a knidým J0m3

lá Hchflzi přijala mfalnka- rada ňrci jeho předlohy V novém

Delehanty jenž poslední dobu lé-

čen byl v hospítalu sv Dernarda v

Counci] Hliiffs

— Prvé třídy zubní práco zdar-rn- a

v Creíghton DentaJ Collcgo
Omaha 12in2
— Okresní velkoporota jež po

pět týdnů zabývala se vyáetřová-ní-

rázných domnělých trustft

podala ve čtvrtek ráno noudci

Suttonoví konečnou svou zprávu
načež se odročila na neurčíto Jak
ze zprávy velkoporoty vysvítá by
10 vyšetřování její velico istížcno

tím že svčdkvé předvolaní nechtČ- -

11 učinili úplné vyznání což platí

dví? rcHoluce Jednou nařizovalo charteru pro Větší Omnhu učíně
hv mayorovi oby požádal ím no prý bude opatření aby právo
flriera o $34-1- o kterýž obnos jmenovuti požární a policejní ko

misaře guvernérovi bylo odňato a TSrJIcpňí Norfiiitoti ii JTolilKrlt

IvriH) uhlí $IOGOaby předáno bylo do rukou města
neb přímým jeho zástupcům ly

našich poslanců jsou dobré STANDARD
$7 75

ROCK SPRINGS
$740

jest však otázkou budouli prove
denyzejména o trustu máslařu a Bpolku

pojišťujících jednntcJň nisled-ke-

čehož velkoporota nemohla
vznést i na ně obžaloby Jedině

THOS W PICKETT řiditel

NQI7AI7 JR ]ISAT COAL CO
M F Fltle éesk klcrk

trust uhelný v Omazc a Houth

pohnán bude před sond jest
vsfik otázkou bude-l- i také odsou
zen unieune leaarskěho trustu
praví se ve zprávě žo zjištěno sice

svědectvím žo Npotřebovatelé ledu
okrádáni bylí na vázo a že jisté le- -

lařské společnosti odepřely dodá- -

vnti led těm n nimiž se nepohodly
ale že nestává žádného trestního

VZOHNfc ZAftíZENÝ

řeznický a uzenářský obchod

Jos Wcjopíiiský
rolí 10 a Wllllnui ulOmnha

Hobňtý lýblr řemtvho tnaHti vlc-h- drubti nejlepl
JnkoMl li ' ďny noJUvnřjřif ZilAM ýrolítiy uzmit
ti( třAí ks neJItfpAÍ píjvÉxlí s Jdou íunmunlifi na o'lhyt
Zboí možno Ul objednat teleřonemi Uooglai 1810

mmmmzákona vo státu kterým by ík

ledem mohl býti donucen
dodávat! led každému spotřebova- -

telí a m jediná odpomoc je-l- i ja-k- é

spočívá v žalobě na náhradu
Pokud so týče městské správy

shledala prý velko-poro-t- a

žo se udály jisté nesprávnosti
při koupi stavebního místa pro
městskou radnici a při dláždění

J V-
- KašparíMnu Metzavu síň a restaurant

124M7 jlžnl 13 ulice Omaha Tel Doufflas 7417

Výborná Ceaká kuchyně a řité poaťele a veíkcré lihoviny první tříityMíssouri ave avšak že dle její ná jlch7 cena je n'mlfdujfcl:
Žitná Harpcr Edclwoia Wcd Iloitfimrt Slivovice $200 gal

Hhery hořká 250 "Fountain Kum aUlcrtiiont S) iral

hledu nebyl porušen žádný trestní
zákon třeba že na lidu sonth-omažské- m

spácháno bylo bezpráví
Jalovcová 200 '

HKmínka 200 "
Caliř brandy od $200 do 400
Caliř víno kladké neb kyaelé 100
Hvobodova žalud hořká vína 2(X)držením dlažliy zmíněné avenue Čenká hořká 200 "

Kum odf2(X)do350 '

Bourbon 200 "
Kolínovo hořké víno 75 lah
irinerovo hořké víno 75 '

—Slušné a pohodlné zařízený
hostinec vlastní Bratři Johánkové
v č 1402 Willíarn ul Omaha

každému poslouží uklcnkou

výborného piva a chutný zákusek

jo také vždy po ruce Vína ko-

řalky a doutníky jsou té nejlepší
jakosti lltř

—- Elegantné zařízený a bohaté

zásobený obchod doutníkářslcý
vlastní pan Václav Duňátko v č

1262 jižní 13 ul Na skladfi má

velký výběr pěkných dýmek špi-

ček importovaných tabatěrek

jakož i velké zásoby tabáku kuř-lavéh- o

Sňupavého a žvýkacího

Doutníky jeho jsou lc dostání v

každé ftolidní místnojiti tř
— Nic vás tak ncoavéží jako

sklenka řízného Metzova ležáku
Zkuste to a zastavte ho v hostinci

p KARLA SEMERÁDA na rohu
13 a Dorcas ul Tam dostaneme
vám vždy vzorné obsluhy Chut-

ný zátoisek na požádání Má též

velké zásoby těch nejlepších vín

kořalek a importovaných likérů
a výtečných doutníků Tel:Red
7536 48tf

— Franci a Vávra jsoa Baloníci

"A number ono" proto také vždy

veHký je shon kdo na řízném

Schlitzovu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u Řňupce"
zavítá a kdorád Štof má trochu

silnější ten ftňupce" vždy na-jd- e

to nejlepší a doutníky jaké
kouří Mahomed v ráji Franci a

Vávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chuti tu nalezneš

tam lecos dobrého k zakousnutí a

ke všemu je tam stále vtip a

smích že by to byl pro každého

hřích kdo by v Omaze při návště-

vě své nenavštívil kumpány tnk

veselé na rohu 13 a William ul tř

— Nejstarším a proto také
hostincem v české

Praze jVst bez odporu hostince ý

po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 11 a WilUatn

ul Přijďte do útulného hostince

toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou spoW-niti-
t a m nálevnou

umdvHvé tváře starých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v lm-itin-

jich lastavil se jednou ten

přijdi podruhj tane neboř nikde

Dále doporučila velkoporota rozší-řen- í

okresní věznice přístavbou
křídla na severní straně a zlepše-

ný způsob vytápěcí téže

dle vystření inřKtKkého kontro-

lora byl zkrátka druhou pak o

na zánikových Npoleřno-řítec- h

aby na nvftj naklad prohle-

daly a srovnaly knihy v úřadov-

nách kontrolora n pokladníka a

aby pak oznámily ifiřntnk6 rado n

mayorovi je-l- i zpňwob knihvede-n- í

používaný v třeli to úřadov-

nách poKtaČitolný Mayor obe

tyto rcHoluce vetoval avSak i pře
jeho veto byly přijaty Nyní jet
na mayorovi aby požádal flriera
aneb jeho ručitele o vyrovnání
Kchodku a budou-l- i no tito zdrá-ha- ti

uřiniti tak bude c inřHto do-xnáh-

$34-4- čeřitou Houdní

— V pondělí min lýdne v noci

byli by e málem udusili oviti ply
nem Jamou I Wh i to z č 1723 již
29 ul jednatel Pacific Kx přenu
Co a John Hchmitt z Winona

Mínn White nalezen byl v úte-

rý v 10:15 dopoledne v jednom

pokoji v Murray hotelu ve stavu

polovČdorném Byl dopraven do

Omaha General howpitalu kdež

byl přiveden k úplnému védomí a

rná výbornou naději na úplné
Hoře to dopadlo m

Bchmittem jenž nalezen byl v

bezvédomí v pokoji v č 1120 Far-na-

ul v úterý v 10:30 dopole-

dne Přivolaný policejní lékař
llarris pracoval po dolní dobu

nežli ne mu podařilo fíchmitta při-

vést! k životu- - nařež jej dal do-

pravit! do nemocnice sv Josefa
kdež o uzdravení jeho ho pochybuj-

e- říehmitt přibyl do Omahy v

pondělí odpoledne z Miliard kde

pracoval na U P dráze White i

Schmitt řitalt m obřfmi nešťastné

náhody
— Ve středu asi v 8:30 hodin

ráno Carl Krarner z Meinphis
Neb postřelil třžeo neli wnrtel-ju-

konduktéra "Htubby Wal-ters- e

z Lincoln načež m sám po-

kusil o sebevraždu NVStésti to

událo m ve vlaku Burlington drá-It- y

mezi Ashland a ÍÍMiih a vy-

voláno bylo tím že konduktor žá-

dal na Kramerovi zaplaceni jízd-

ného z Ashland do Oruahy kdežto
Krarner stál tm tom že jízdné má

rapraveno V" nastalé hádce vy
tHAÍl Krarner pojednou revolver u

fcthld Waltem do levého ramen

do levé strany téla nmVi v

sebevražedném vypálil í

kuli d úst Téior uaiiHiý Wal-te- r

dopraven byl ! Lincoln a lé-

kaři prohla5ujl uzdraveni jho ti
natipjvýl puí-hybn-

í Krumer

byl b Omahy a iU din
b Omaha General hospifulu kdí
MU lr 1'ortrr vyňal kuli i hofeid

tti ptr út V stíptlu v 10 h- -

tím Krarner írmni vunu

Kllfhl i w étvrtrk f4w léletné

fMuiUUtky jha iltprvřy bvly
! í ret i k pohřbeni

Mám též na klad8 1
jiné lmpjrtovauí lihoviny

vyřizují ae přcunč a ryclilc
Objednávky z venkov i

4$

— Bolest zubři í Bezplatné lé-er-
ií

v Creighton Dental Cotícgo
210 již 18 ul 12k2m

- Ve čtvrtek kolem 5 hodiny
ranní vznikl požár vc stáji nalé- -

ajíeí se za budovou Kstabrook- -

Pamatujte že nikdo nekoupíte levnřji tak dobré zboží

jako u krajana

J MAPlEJíé TEÁ CO
11)04 So ltli St Omaha Neb

Velké zásoby třeli nejlepšch iinportovanýeh druliň kávy
ěaje ctkorie u všeho koření Vťňkrró zboží ji-s- t vždy řerstvé
a zariiřetx' Xa každý sebcmenSí nákup dostanete prémiový
kupon který vám zariuM přímý přcdmřt zdarma "0m'l

O liojrjott přízeň krajanň žádají Marcá a Žaloudek

ovou ě 414 se v Ifi ul Patnáct

cenných koní náležejících Ilarry
K Dowenovi zachráněno bylo ha- -

iiěi Skoda zpftsobená na budo

vě oonasi pozar tile véeho

Kivstal od elektrických drátů
— Na 4 a Pierce ul započato 4

bylo s kladením základů pro osmi- -
Nojoblibenejňl atfediiko Čecha li omaby t venkova Jeit

patrové cihelné skladiště jež má
II

II

libýti dohotoveno brzy v lednu
Budova 130x55 stopách má v ac- -

h pojiimtlti 13KM) sudů

— Korunky a můstky Žádné

ElcgniitiiS zařízený HOSTINEC
JtipjBJA lil

Joo ITo-ydl-
r MU ll 15 n Iloward ul

Vjtrífiý Kmjjův '('nblnct" tili na ?ijn jukoi I nejlqli v

lalivttvá Na ikUtlA in 4 pua ta i Jii ii vlna jrroné likéry víbornA

tloutoiky ťlmlnf Akii-- rurr
(l hoj nou jřiá krajtua íáÍ4 JOň NOVÁK

výlhy v Creighton Dental Ool- -

fejíe 210 již IS ul krom za po

třebovaný materiál I2k2m

'e čtvrtek koli-- 10 hodiny
vftrrui píttui se kon podrobní- -

ku 1 (' Henfrymu hU 2% a

Mrant ul při četní lleafey i vk '- -
i

Nbu urb k vvj--
-

tMttjt j

jjv arjvéUI --Miř k

jmíí
Pulfteo Sfnhlas

roli 17 {l OiiviMiimrt ul

j ho 1 retj D Iierkrr byli bottié
raiu'tii V pátik v 'lfdno utihU
llt ařrjlui luivi ludimbí jrl ho ftU-i-

l

ertinvlio íitnla tvt jrho vrtili
tííl dn povoiu V H Hitchirha
při čftui l kůň llpfťiův ilrtoul
nííhii a musl býti pidteUttm n
třvl--

0 tmi ndoityie lep4ího "itřu"
sni whotnéjsi cbuluhy Při hoj
ném odbytu nemáte býti jinak
nfl U m čepu jtit sti! čerstvý

Utni Mrtinr blik a fc týe li

kérů a dflutn ků tu dtnHs t

míjlfplf sboli v trhu neboř Sloup
Kruml lidný "ItRttjď nekoupil

K'iřv w t VíkřUia i: a mimi
V SU B I' la:ui I i ií)

Tl Tl


