
— V úterý min lýďne byli jsme
mile potěšení návštěvou p J K

— Kdo si přeje mít pohodlné

teplo v domově ať ti koupi uhlí
u Leviho On má vždy nejlepší
uhlí které vydává více tepla a

Schmidta obchodníka železářským
zbožím z Verditrre Neb Pan
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ZDARMA I - ZDARMA I

buďto původní ve vodových bar- -

Bittner 6a Ploužek
pozemkoví Jednatelé zprostředkovatelé půjček

pojišťující Jednatele vo Schujlcr Neb

Laciné farmy na prodej v Colfax okresn

méně kouře Cislo 715 jižní 13 Schmidt je dávným příznivcem na

šcho listuulice Tel Doiurlaí 1018 13tf
—Slušně a pohodlně zařízený— Že mezi námi Čechy jsou po

hostinec vlastní Bratři Johánkovévždy vtipné hlavy o tom avédéí
('U Tl -2- 72 akry míle od

Sehuyler 120 akru vzděláno o- -

tách nebo 8x10 umčlccky provede

ný zvětšený obraz zdarma 8 kaž

dým tuctem nových fotografií
HEYN tbs photograplier

3131517 Bo 15 St

8— 3 východní itrann
'

i— Čilá cvičící éeta tAborii Ne- -

v č 1102 Willinm ul Omnha
každému poslouží sklenkou

Výborného piva a chutný zákusek

výsledek zápasu jejž vypsala známá

zdejší firma Sunderland Uros (Jo

jež v městě našem provozuje ob
statní pastviny a luka dobrá y- -

je také vždy po ruce Vína ko
stavuosl Mírné podmínky flri
akr

chod uhlím a stavebními potřeba

řalky a doutníky jsou té nejlepšími Táž před časem rozeslala po ('V ::} — P20 akru zvláSté do
jakosti lltfbrasská Lípa ř 183 Dřcvařň Své-t- a

zahájila předbřznó přípravy k brých luk f mil zájiadné od

Sehuyler 70 akr

všech svých zákaznících láhev na-

plněnou droboučkými kousky tvr-

dého uhlí a pro ty kteří nejpři-

bližněji udají počet uhelných
drobtu vypsala 52 cen Drobečky

f'ís r — JílO akrfi m ibbrou vý

od LcírIi C5 akrů pasivy ostatní

vzděláno zvlášlé dobrý vlnitý po-

zemek a každý akr no mflzo vzdě-

lat Výborná stavba nová maštal

atd Chcete-l- i aobé koupiti vel-

kou dobrou farmu neneehto ni tu-

to ujiti $80 akr
Cín 87 — 1ÍÍ0 akrů 2a mílo zá

jtadně od Clafkson 115 akrů vzdě-

láno 10 akrň alfalfy ostatní eno

a paslava vše oplolčno výborná
slavba v dobrém pořádku les zn-bra-

a všeliké pohodlí Dobrý
domov Za #1)0 akr

CIh ÍK1 — 200 akrň 2 - mílo

pádné od Sehuyler pfll mí-

le do mlýna 120 akrň vzděláno
'15 akrň luk 45 akrň pastviny do

brý domek o fi svěl ničích 2 ma- -

— Klejantně xa Platný n bohatě

zásobený obchod doutníkňřský
vlastní pan Václav Dušátko v é

12G2 jižní 11 ul Na sklndň má

velký výběr pěkných dýmek Spi-řc- lr

importovaných tabatěrek

slavností 12'1 akry vzdělány 7

mil weverozápadeě od Hehuyler
r'72r0 akr
i"tH 10 — :IJ0 akru dobrého po

jakož i velké zásoby tabáku kuř- -

ty bylo naprosto nemožno spočí-

tali a tu odhadnutí jich bylo jistě
prací nesnadnou Mnohou chvíli
v přemýšlení nad lahví se záhad-

ným počtem uhelných drobt fj

prodlela slč Anežka Krajíčkova
Už úprava síně svědčila že na ni

zemku v rovínáeh 200 akrň vzdé-lán- o

ostal ní Inka vše nplotčno
lavého fiíiupavého a žvýkacího

Doutníky jeho jsou k ďstmí v

Icnždé solidní místnosti tř míle od llojícrs tjr700 akr
i'U Ul - :I0H akrft 2 míle jilm- -— Nir vás tak neosvČží jako

západně od Sehuyler dobrá slav- -
konečně přišla na ženiální nápad
že by jich tam mohlo být 4020

a DO uhru vzděláno ostatní pa
sklenka řízného Metzova ležáku

Zkuste to a zastavte se v hostinci

p KATILA SUM HRA I) A na rohu
štale sýpka ald vše oplolčno jestva a seno vše čtyřmi dráty o- -

A vskutku v pondělí min lýdne
iriiženo zvláště dobré místo k pč- -

a Dorcas ul Tam dostane seobdržela od výše jmenované fir
slování a krmení dobytkavám vždy vzoné obsluhy Chut-

ný zákuKelc na požádání Má též

velké zásoby těch nejlcpšfch vín

kořalek a importovaných likérů

nom sp7() akr
("'ís í)8 — 210 akrň 4 míle se-

verozápadně od Sehuyler dobrý

vlnitý pozemek krásná výtav
nosl Tato farma je opravdu
krásná #80 akr
Cis !)!) — 80 akrň 5 Vy míle se-věr-

od Hehuyler dobrá vlnitá

('ís (!0 KiO akrň KvIáŠtě do-iréh- o

pozemku 8 mil liícvcrně od

my sdělení že šťastné vyhrála
první cenu a sice 1 tonu nojlepší-h- o

tvrdého uhlí V láhví nalézalo
se totiž 4022 drobečků a tudíž

vtipná česká hlavička probádala
velmi málo Leč i mezi dalšími

Sehuyler krásná výstavnost 100

akru vzděláno fM"i nkř
a výtečných doutníků Tel:Red
7536 48tí

Cis li2 — 120 akrň í mil seve- -

Slastnými výherci nalézáme kra — Franc! a Vávra jsou saloníci
rozá[tadnč od Sehuyler a !Pi míle

jana p L Wotavu bydlícího na "A number one" proto také vždy
pňda C5 akrň vzdélámt ostatní
luka zahrada a les výborná Hlav-

ím vše oplolčno if'7250 akrjižní J5 ul který obdržel za svo
od líiehland výborná slavba vse

oplolčno 20 akrň pastvin 22 akry
venký jo shon kdo na řízném

je libivy lámání dollar Oba vý Cís 100 — 80 tikrň dobrého po- -tik ostatní vzděláno — jenomherci nechť přijmou naši jrratu- -
zemku 8 míl severně od Hchuyakr

Schlitznvu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u ftiiupee"
zavítá a kdo rád slof má trochu

silnější ten "n ftňupce" vidy na
"'ís 72 — HO akru V mile se

aci

— Korunky a můstky Žádné
er krásná stavba a dosti velká

I I n I 1 VI f
na celou scuci o auru vzueianoverozá pudné od Kodéru a ! mil

jde to nejlepší a doutníky jaké ostatní pastva — $7(1 akrvýlohy v Creighton Dental (Jol-!ck- 'c

210 již 18 ul kromě za spo-

třebovaný materiál 12k2m

severovýchodně od Sehuyler 40

akrft vzděláno +íifi akr
kouří Mnhomed v raji

I ranci a
Cís 101 — 100 akrů 0 mil ne- -

W II w - tVávra také tam mají a pakli něco
Cín 78 — :520 akrů 7 mil se verne a l mni vycnodne oa cnuy—Omažské banky nemohou si

er Dobrá to vzdělaná farmaverně od Sehuler 200 akrň vzdénaříkali na zlé časy Úhrnné vkda- -
přijde tobě k chuti tu nalezneš

tarn lecos dobrého k zakousnutí a

ke všemu je tam státe vtip a
krásná stavba — $7550 akráno ostatní luka zvláště veliká

ly v 5 národních bankách při zá
('ís 102 — 150 akrň jež hraničía dobrá výstavnost vše oplotčno avěrce obchodu dne 12 list byly o smích že by to byl pro každého

s městem Sehuyler 20 akrů roz
řl 1 105255:1 větší než dne ÍJ list

vše-hn- jiohodlí Illedáte-l- i nčert

zvláštního tu jest t 80 akrminulého roku půjčky a srážky

hřích kdo by v Omaze při návště-

vě své nenavštívil kumpány tnk

veaolé na rohu 13 a William ul tř
Cis 82 — 1 HO akrň V míle se- -

byly o $1!J804!)Í)!8 větší než před
verne od i(o(íers zviasie donry— Ncjstarším a proto také nej- -

rokem a celkový stav jmění bvMé-mě- ř

o $2000000 větší než loni nový domek a výborná stavba o- -

velkolepé zábavě kterou pro čet no

své přátele a příznivce uspořádá
v Sokolovně v sobolu dne 8 pro-fiine- e

Vstupné pro osobu obníi-Se- ti

bude pouze 25 centu
— Městská rada při jola ve ncIiu-z- i

předminulé úterý resoluei aby

bývalý klerk policejního soudu n

jeho ručitelé požádáni byli o za-

placení schodku v obnosu l17'l-8- 4

který dle tvrzení kontrolora

Lobecka shledán byl v iVHech

fírierových od května VM) do

června lílOfi Mayoru Pahlmanovi

dostalo 8e od niěstskčho návlad-níh- o

Hurnama poučení že nemá

práva najmouti znalce v účetni-

ctví proti vůli městské rady a

následek tolio asi bude že mayor

přenechá nyní celou záležitost tu

městské radě k vyřízení ZUi se

býti téměř jistým že bude město

nuceno zakročit! proti (Jrierovi
soudné — Jmenování (' O Mey-lin- n

příručím městského elektri-

ka městskou rudou schváleno

Městský elektrik Miehaelson jme-

noval si sám svého přírúčího jenž
ve čtvrtek nastoupil své místo při
služném $1000 ročně Na doporu-
čení městského inženýra ústa no-ve-

byli Tom Lee a Kobcrt

na cihelné stoky
s platem $5 denně Kadní Hedford

podal resoluci kterou se nařizuje
kontrolorovi uložili do záložního

fondu $7000 složených uchazeči

o výsadu telefonní na minulou vol-

bu Finanční výbor a
Co nemohou se

kolik asi telefonní spo-

lečnost má platiti finanční výbor
tvrdí že $13000 není pranic moc

kdežto telefonní společnost snaží

se dokázat i že $2500 jest právě
tak dost Ordinance kterouž se

zřizuje úřad inspektora na maso

hotely a restauranty a stanoví po-

vinnosti úřadu toho čtena byla

poprvé a podruhé a odkázána vše-

obecnému výboru Služné inspek-

tora jenž do úřadu toho bude jme-

nován obnáseti bude $1200 roč-

ně — Ve čtvrtek ráno mayor
Dahlman rozhodl se konečně pode-p-u- ti

resoluci přijatou městskou

radou v záležitosti fJrierově
— Prvé třídy zubní práce zdar-

ma v Creighton Dental College
Omaha 12rn2

— Jak jsme již minule uvedli

hodlá poslanec Mike Lee podati
v přišitím zasedání státní zákono-

dárný opětně předlohu ohledně

sloučení Omahy se South Omahou

Mayor Dahlman vyslovil se roz-

hodne ve prospěch sloučení obou

těchto měst a přislíbil všemožnou

podporu předloze Leeové Jest si

prý plně vědom že Omaha a South

Omaha jsou podstatné město je-

dno a měly by tudíž býti spojeny
politicky obchodně a v každém

jiném způsobu Osobní ctižádost

veřejného úřaduika nesmí prý
státi v cestě tomu co dle jeho ná-

hledu bylo by nejvétši věeí v pří

měřeno na loty 20 akrů vzdělá-

no ostatní pastva Dobrý velký
domek veliké stáje ohrady pro
krmení a vňbec vše Čeho jest tře-

ba ku pěstování a krmení dobyt-

ka hovězího prasat ovce atd

Stavba a zařízení stály asi $G000

$125 akr

oblíbenějším hostincem v české statní ojilotčno 8") akrň vzdělá— Soud s Charles Liífhtncrem 'raze ynt bez odporu hostince ří

obviněným ze zavraždění Johna no ostatní seno a pastva Jenom

li0 akrzený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William Cís h:1 —107 akrň b' mil jiz'né

Ilansona blíže Waterloo v minu-'é- m

červenci skončen byl ve čtvr-

tek pozdě odpoledne Obhajoba
snažila se dokázali že Líuhlncr

ul Přijďte do útulného hostinec

tuho kdykoliv vzdy najdete tnrn arri'KMi'1'itTgg'
četnou společnost a za nálevnou

ismrtil líansona částečně nešťast Oznámení úmrtí a díkůvzdání!usmívavé tváře starých známých

pp Adama n Prokopa Kdo v ho-stin-

jích zastavil se jednou ten

nou náhodou a částečně v sebeo-

braně avšak nepodařilo se jí pře-

svědčili o tom porotu jež uznala
přijde podruhé zase neboť nikde

Lijíhtnera vinným zabití se mu nedostwio lepšího "šlofu"
--— Předminulé úterý v poledne ani ochotnější obsluhy Při hoj

ném odbytu nernůžV býti jinak
než že na čepu jcNt stálo čerstvý

nalezena byla mrtvola holiče ÍJco
li Ilarta na podlaze v pokoji v

hotelu Metropolitan na 12 a Dou-iíla- s

ul Ví počátku mělo se za to

že Mart spáchal sebevraždu v

zoufalství nad zpronevěrou své mi

řízný Mctzův ležák a co se týčo li-

kérů a doutníků tu dostanete to

nejlepší zboží v trhu neboť Sloup
a Kruml žádný "šmejd" nekoupí

Nezmřrným ínlem nkltórnl anii inu jemu vKem přátelům n znunijm
truHilívou zvésl h nithe vnmi-ii- iniloviiná dceru a nestra

neúproHniiu umrlí vyrvána byla z rodinnílio "milní nnfielio po 8 donnt

ni'ruoi'i v iiiiilrjnAiu lt roku n 'I inéslcn v íilerý dne '
liNtopndu

1!ih o t! Iind ranní a ve středu dne II lÍMtopiidu odpoledno pohřbena

byla za liojnélio ťteasf enst vf přátel n znárii('i'li nu Národní hřbitov
Mátnu a povinnoHt svou vdáti iu'jvíelejHÍ díky vřeni ji nám v

trudné dwU- - ti'lo jakkoliv vypoiuolilí u velik' zánmiUk náA jiiíruítt se
Hiiaí-il-í ZvlAAtnl vřelé díky naSn neidiť přijmou víiidmi dárcové Hkvont-nďl- i

v c ne u a kytic nu rukev milované ruiňf zchimiIó poloitcnCcIi a nice:

lítky n učitelky Vintun Školy Diet Luiuber í'o Iťildufř rodinu

PuelmovH pnul Koutský )nnl Žižkovský pp Kmnk Lanitaul A H

linuje Josef ftrámek Kord H F Drdlu Nejepinský Holub a Frank

Hlejiiň srdečné díky nnSo náleží vňein již h pohřbu druhé ze-

snulé nnSI Húčiistnili a télesné pozňiitutky její k iosleilnlmu odpočinku

doprovodili BuďteŽ ujišténi io přátelskíeli projevu Vitsich budemo

vřdv vdéíuň vpomliiutl Jcfitfl jednou díky všem!

MARIE A JOSEF &TÉPÁN
truchlící rodiče

Veřejné díkůvzdání l
7

NetkitvŇc m wvúi 'IU '
v Nubulu lc 17 lint tak zim- -

í
JIIIMIIl) III VVHlflIKetH 1'IUIIIO nli JIU-

-

vinnými vilúlí miHiiinň díky '1'

VHcm kdež jakf mknlí v iQmu1miii

lenky později ale vyšetřováním
kpronerovým zjištěno že llart ze-

mřel smrtí přirozenou již si při-

vodil nesmírným pitím llart za-

městnán byl v různých holírnách

omažskýeh i soíith-omažskýc- h

—-- čtvrtek v poledne odro-'il- a

se 10 výroční konvence Ne-bras-

and Western lowa Hetail

Impkmeiit and Vehiele Dealera'
nssoeiation na níž se podílelo asi

KM) obchodníků V konvenci této

jednáno o sloučen! této oranisa-c- e

se South Platte Implernent Den-Ici-

asKociation avšak nedošlo k

dohodnuti ježto obebudníe) z

North Platte odepřeli přijmout!

U Frantláka Tord Tllomona AlžbéU Kristina dcery A Tord ívnkr
4 Oiiiiilui Neb 1 listopudu l'i')tl

k diiru jeli" i(ÍH'i'li V prvň

řadA víelň diky platí k 1 V

SCerxunovi mu yvlňhliit oilioiu li

oliílttvoiil 'uil iídii iiíiši niii vy- -

tet VHtíii' ií'i iilolifiVHIlí HÍ lil n

m prodáváni vtiipcink dftle fir-in- ř

I Ihn & Hwidinda m liczpltitiu''

iri'Q i imli iii a kvétitt k '

VZORNft kJAftíZENÝ

řeznický a uzenářský obchod
ÍIUttl(

Jos Nojopinský
roh ltl lllliu ul Onaln

Itohtiy TyM-- f r foratvhn uiNtoi ího drubu nejlepl
jtkontl ta ceny nejleviiéJM ZUM6 výrobky uin4ř
ké trii MlopM poVf íli Jďitl Ilillliitě u odbyl
bolí inoino tři ol)Jídní I vlof uticioi DoujfUi jaifl

tiďiiník ostatních obávajíce se fa krášleni hínt' j
1 Mikml a la' %

kitvou ttlrii tlviti pp Vín tavu (S
1 r '

2 a litfiiiru Ittiriíivl tu prHavtiiii

jdvnlťU liktkíl pp
1 Kuliii0 '

by I li stiháni jako trust Píííti
rok im litý vána bude konvence opět
v Umaže

- Holest zubu! Deplatné lé- -

v--
(V Vránovi n p IÍMm ruikiv i U (j

tomné dcdié — sloučeni dvou Omah

ve velké metropolitní město To

to upřímné prohlášení mayora
Dahlmana prospěje zajisté velice

S lkavou vvpiuiiuť ta líium l!Vtd v Oeiifhtorj Dental College
--M0 již K ul 12k2m

( ttéí upiimnA diky n hť přijmi

hnuti ve prospěch it Omany
f taelhu Knllrlhil Ill'kl" IHIIlulil X

— Ve čtvrtek vešel v platnost
nový judrd pořádek ni linii Far- -

lílítí dl j tii se lidem p liuií í
— Rozvodní mlýn omaský uu-l- e

plnou parou Ze zprávy Oeor rdrťpé diky vii'bulkďt ih4vv
ikií tV'ui!ni( § lim k dkiKeav-- P zaměstnaného v úřadovn' teřdíclm velice zamlouvá Káry

Pamatujte fa nikde nekoupíte levněji tuk dobré lboi
jako u krajanu

J TEA CO
UMÍ So íatti St Omahti Neb

Velké řánoby třel nj!epiieh importovunýeh druhů kávy
čaje ťiknri a lv% kořeni Whkrré tUú jeit vidy řerutvé
a ruéené N kaldjř nebemeisií nákup ďídnet prrmiuvý
kupon který vám #aruM přkui? phílmét sřdarmu fm l

Blítan dr jejimt J flp(ltjezdi nyní za nehnu v přestávkáchdintriktního klerkl vysvítá že od

jWátku říjnového řasedAní soudu u 2 :t mírnit řrhol n

1 1 Hjna m H rtopdu otn- - všem nú prospěch l společnost po
ilhtueh drah uhof maji kondu

Omkt Nřh v iui-- i a
HvoIeno celkem tV rvinlA Mí

au 10 tdiié IVkiiý to jotté re

kord!
O boimm p(ííh kruj4tin ímu Marti a Z]oudk

ktéři d'stt csimi ftkolktovatj jud
ně id ka!d'ho pasaléra


