
— Elegantní zaříamý a bohatí— Kdo bí přejo mít pohodlné
teplo v domově ať si koupi uhlí Nebzásobený obchod doutníkářský Přijďte s davy do Bruno

Mu Leviho On má vždy nejlepš vlastní pan Václav DušáJko v í
uhlí které vydává víco tepla a

I # OMAHA & I

ZDARMA t — ZDARMA!

buďto původní ve vodových bar-

vách nebo 6x10 umělecky provede

1202 jižní 13 ul Na sklado má

velký výběr pěkných dýmek Špiméné kouře Cislo 715 Jižní 13

ulice Tel Douglai 1918 13tf ček importovaných tabatčrck
OciliociléLii prodati

II T OLTROGGE "aSfi1 nm
ÍMeni rozhodnul vyprodali veňkeré uvé zásolij' pozfintávající ze

jakož i velké zásoby tabáku kuř— Korunky a můstky Žádné
ný zvčtScný obraz zdarma n knž- - lavého šňupavého a žvýkacíhovýlohy v CreiKhton Dental Col

Doutníky jeho jsou k ďistáníIcrc 210 již 18 ul krornó za opo-

třebovaný materiál 12k2m každé Bolidní místnosti tf střižního zboží oděvu obuvi groccrie bíle polévaného nádobí ntd
dým tuctm nových fotografií

IIEYN the photographer
3181517 Bo 15 8t
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— Nic vá tak neosvčží jako— Předminulé úterý v í hodin
sklenka řízného Mctzova ležákuvečer zemřel náhle ve Watkins

pil KtraSlivé občti —

ježto no chci rozhodné vzdálí obchodu dne 1 ledna
a v mnohých případech za jnénč ncž za cenu kupní

Xení jediného píedničtu v tomto obchodu který by nemohl hý
— V iiNHlfiní rady

Zkuste to a zastavte so v hostinci

p KARLA SEMEJtADA na rohu
Clen X V 73letý Herman Kouii

lze jeden z jiejstaršícli a nejbo
hatších občíinň omažských Koun

j)í'i'dminulé úterý v'Vr přijata by
13 a Dorcas ul Tam dostane s li koupen zii iiížnÍ cenu než kdekoliv jinde vo Hiátu Nebranka

la ordinanci kterouž ho dun neují
všechny Mpoleřnosli pouličních

vám vžuy vzorné) obsluhy Chutlze byl churav téměř po minulé 2 VELKÝ VÝPRODEJ

nule v proudu každý dendokud vcŇkcré záaoby nebudou prodány
ný zálťiHck na požádání MA též

roky a asi před 2 měsíci odebraldrah operující v Omazo prodá velké zásoby těch ncjlcpších vínse do Watkins Olen za 'příčinou Na ala rodin použilo a propčehetu ncHČetných lácí nabízených vvati Školním dítknrn '50 jízdnýcli
Jíntkft za #100 JiÍHtky ty mají

kořalek a importovaných likérťlsvého zotavení Zprávu o jeho tomto konečném výprodeji v pohledních nčkolika týdnech Vy- -

i! i ft ' i i i i y 1 1 i

býti vydúvňny mezi H n !) ho
a výtečných doutníků Tel Hed

7536 48tf
náhle smrti způsobila v Omaze
všeobecné překvapení Tělesnéranní a ií a 5 hod odpolední

— Franci n Vávra jHou salonícipozůstatky zesnulého přivezenyStáří třeli ji líntkíi unčch mohou

mm ni jun in [)riuou-i- i hi pro uruiiy naaiau
A JESTÉ VÉT61 SNÍŽENI CEN

nule ponky! nuto' na' nčkteré zbývající hromady zboží heliem celé-i- o

niČHÍce proMinee ježto miiNÍ býti záxoby prodány rychle
MAME ASI 60 PLÁSÍ0

"A number one" proto také vždyyly v pátek v 7:25 hod ráno dopoužívnti není obmezeiiu avšak
vehký je shon kdo nu říznémOnialiy a dopraveny do Kountzovajet Htanovena podmínka kup

obydlí Forest llill na jižní 10 ulci při koupi lÍKtkň mají předloi ti
Rchlilzovti moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u ftňupce''dez byly vloženy do nové rakvedoHVédéení že školu navstčvuji pro ženy a dítky jež budou nabídnuty za každou cenu aby mohly

býti vyprodány Tři veďte dítky a kupte jim pláSté
Vwechny miiHÍ jiti v tomto velkém výprodeji Můžete koupíti

V sobotu ndpoledpc převezena byJediný radní Pnvin IiIiihovii] proti
iřijetí ordinanci' jeto prý to la tělesná schránka zesnulého do

zavítá a kdo rád řtof má trochu

BilnčjSÍ ten "u ftrui pec" vždy na-

jde to nejlepší a doutníky jaké
kouří Mnhomed v ráji Franci n

oděv za Nkutečné vlaní ní uvé cenyTrínity katedrály a po vykonání
lohřcbnieli obřadů dle rituálu e- - 100 párů mužských kalhot

jest třídní zákonodárství Ordi

nance kterouž mél býti zřízen no

vý ťiřad dolilížitclc un imiiho ho

těly a restaurace mčla býti čte

Vávra také tnm mají a pakli něcopiskopální církve pohřbena za rozdělených na řlvč velké hromady budou prodávány po 59o a 79c

párpřijde tohS k chuti tu nalezneš
tam lecos dobrého k zakousnutí a

ke všemu je tarn stále vtip a

obrovského účastenství přátel a

známých na hřbitov Forest Lawn
Herman Kounfze byl wvnem

Veškeré zásoby střížního zboží rovnéž budou vyhozeny v tétona na[)UHlednvšiiI# neduílo k tomu

NedoHtatck penčz na vydržovaní
smích že by to byl pro každého

velké výprodeji
Střevíco přezůvky plstíné boty jirodávají ho za nižňí než to

vární ceny

Christiana Knuntze který v mla-

dém věku přistěhoval se ze Saska iřích kdo by v Omaze pří návštC- -
takového úřadu by] hlavní pře-kižko- u

přijetí ordinance Umíní

]5ridt?cs j)dal jinou ordinanci lo Spojených Států a usadiv hí v IckI to celého života koupili dobré zboží lacino a
ví vé nenavštívil kumpány tak
veselé na rohu 13 a Williarn ul tfOsuaburtru () věnoval híj obchokterouž ho zakazuje postavení ply není žádné pochybnoati o tom Že jsou záaoby prodávány za cenu
— Nejstarším a proto také nej- - evnoii

iNmlynte jen co přátelé vaíi a aouaedé vypravují o této veliké

lu August us Koiintzc starší

jratr' Hermanův zavítal do Orná-

ty v roku 1850 a na podzim téhož
výprodeji JTijte jen do JJruno a obtčzkejle mi lacemi

oblíbenějším hostincem v české

Praze ýst bez odporu hostince ří-

zený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem ™ rohu 14 a Williarn
ul Přijďte do útulného hostince

Nyní vykládáme-- naše vánoční zboží jež bude prodáváno zaroku přibyl za ním Herman 'AU

skavše značně pozemků v Omaze kupní cenu Přijďte čiihuč a mčjle první výhře
založili v roku 1857 bankovní fip
mu Kountze Uros jež ho doděla- - II ! OímOGGEoho kdykoliv vždy najdete tnm
a značiýfdi úspěchů V roku 1803

Bruno Departmentní obchod Bruno Nebse firma ta rozešla když byla zor- -

četnou společnost a za nálevnou
nsmívavé tváře starých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich znstavil se jednou ten
ťanisována První Národní banka

jejíž předsedou byl Ed Creifrhton
kasírem Hermou Kountze Po říjde podruhé zase neboť nikde

Oznámení úmrtí a díkůvzdání!smrti Oreiífhtonovf zvolen byl
tředsedou banky Kountze a úřad
ten podržel až do své smrti Kro

se rnu nedostaie lepšího "štofu"
ani ochotnější obsluhy Při hoj-

ném odbytu nemůže býti jinak
než že na čepu jest stále čerstvý
řízný Metzňv ležák n co se týče

a doutníků tu dostanete to

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

mě banky omažské založeny byly
zesnulým též banky v Ňew Yórku
v Denver Ivountze vlastnil též

značnou část ncjlepšího nemovité

io majetku v Omaze jejž rozpro
dával na loly a mimo to měl podíl

různých finančních podnicích

H In buk (in lidem uklďciií hiIIiiJimiic píálrliini Hvým a znAaiým mmiť'
nou zvíhI ía niifio vroucné loilovinift dccriíňkii

po krátké Hkonnln ve NtMii liie'!II líHtopailu lílOii v H hod rá-

no ve HláH jednoho roku ii dvou niéwVÍÍ ti pohřbena byla nu katolický
híliílov v Hmitli Omnxn

Jeal mílou povínnoHll iiiihÍ vzdáli iiejvíelejhl díky vAein jíž nám

jiikýnikuliv zprmobeiu v trudná dolní léto vypomohli a veliký bol nás
zmíniltl ne Htifižili ZvláHtiit vřelá díky miMe náleží váženým inanželňm
lim lienákovým m vzácnou obřtavoMt kterou nám prokáall llále n

ttrdečná váženým manželům Fr llennnnovým a ct rodíná p
Tm nn Knážáékn m darováni krámiých kytic JhnYto njiátánl žn přáteb
nkýcli projevň Vnříích vždy Hrdeřná Imdemn vrp'iinínatí JvMb jednou
díky VMem!

IOHKP a MARIK ŇUJKPIXHKÝ truchlící rodiče

Projov souslnisl i! iZůstavil po sobě vdovu 4 xyny a

nwy
— Bolest zubůí liczplatné 16--

v Crcífíhton Dcntal Collcíje
210 jíž 18 ul 12k2m

— Předminulé úterý v 10 hodin
ráno zahájena byla v Eyric divadle
0 výroční konvence Nebraska

Boiona NCHtrn
Jankem' association jíž ho hiT- -

Joiioř Karel a Václav bratři

Uirmlm lm L'd lÍHlopailu líiOD
astnilo 330 členů Konvence skon-en- a

byla vir čtvrtek odpoledne

Vytilovuje tímto

rodině Schmidtové

vc Vcrdik-r- e Neb svoji npTfm-no- u

HoitKtrast nad bolestnou

ztrátou vřele milovaného otce a

rnanJícU

J K Schmidta

který zetnul v ototu dne 24

listopadu PřijmčteJ! drníií přát-

elé" nastíní žc onen bol jenž

7puoben Vám byl úmrtím otce

bratra a manZcla dothl c boleni-n- 5

i Krdcf nalich Kil
řa v br?ku zmírní veliký í!at

VáR

Kodina BtircSova

Omaha Neb 27 Hntopadu 1J()(

nových nádržek neb nádob aneb

zrnčnu Mávajících v území jež za-iiJ?-

tčměř celč město Ordi-

nance tato namířena jest proti
Omaha Oas Co jež clice na 20

a Center til kde má již dvě velké

nádržky plynové zbudovali třetí
Ordinance jížto ho zvýšujc služné

Iři konduktérův clevatoru a čtyř
domovníků v městské radnici z

$55 na $o() měsíčně čtena byla po-nejpr- v

a podruhé a odkázána cel-

kovému výboru Souhlasná reso-luc- c

týkající se domnělého schod-

ku bývalého klcrka policejního
soudu Iice Oríera vrácena byln
% úřadovny rnayorov'y bez pod-pis- u

mayorova nicméně ale pro-

hlášena za platnou ježto ji ma-yo- r

podržel déle 48 hodin aniž

by ji podepsal aneb vrátil nepo-

depsanou Městský klerk požádá

nyní formálně firiera a United

Stálen Fidelity and Oiiarantec Co

o zaplacení schodku v obnosu #3-173-

Městský návbidní Bur-na- m

uvědomil měslskou radu že

mají otcové města právo nařídili
drahám aby umístily a udržova-

ly Bvčtla na všech křižovatkách v

hranicích města Záležitost 1a1o

byla vzata na přetřes v době sráž-

ky mezi pouliční károu a náklad

ním vlakem na již 13 ul Dále

přijata resoluce kterouž se naři-

zuje kontrolorovi a pokladníku

aby podrželi 2500 ze $7000 slo-

žených dne 20 října lleimďollock-1'armel- e

Tclephone Co na hražení

vydání volebních 1 E Her
Kome Miller a Elizabeth Kountze!

podati protest proti prodeji lotu

na 10 a Jackson ul tvrdíc že poze
mek ten koupilo město před 20 lety
za účelem proražení Jackson ulice
do St Maryš ave Po přijetí re-- 1

sobice kterouž se nařizuje zvole-n- í

Mavitclc na vypracování plánů
pro novou požární Maniei na Lake
ul mezi 20 a 21 ul se městská

rada odročila na čtvrtek odpole-

dne V této odročené i obdr-

žela městská rada od lluiřh Mur-phyh- o

konečný odhad na znovu-vydlážtlčn- í

l)od-- e ni nd "JO k 2i
ul Obnos odhadnutý obnáší $13

(M : o němí buď uvaoáiit v

příští fcdifui cqualizačního výbo-

ru MěsUký klerk ftutler uvčdo-mi- l

mčřtskou rudu že raslal opii

reolucotýkajici st nehodku Orier-ov- a

jak ťlrif ruvt tak i H L Hniti-winov- i

tnUtniina jednateli záru- -

kové KpoliHtioMi Na odpovědi
Oriermž tijni řálríl jak ne wi--

nV& rad V Alfdosti t't aípIio
v A

načež téhož dne večer uspořádán
yl banket v Miliard hotelu
— Instflllaccí dp liohd Filipiho
o úřadu duchovního správce zdej- -

si ceKKo-bratrsK- c církve slavena Velkolepou Taneční Zábavu
nido o díkůvzdání v V hod ve

čer Kázat i budou dn V Losa z
uspoftArX'ittsburtfii Pa a dp J Balcar z

Zly la Církev pokračuje pod

novým velice oblíbeným kazate- - Cvičící četa Tái) Nebrasská Lípaem zdárně ku předu

Prvé třídy zubní práce zdar ih:j w o v
ma v CreiKhton Dcntal College
Omaha 12m2

— Přelminulé úterý časné z rá

v sobotu 8 proslnco 'OG v Sokolovně

Výborná hudba bude účinkovali

Zaeádk v 8 hodin vičir Vstupné 25c

K hojné uivítíví ive v uctí vYllOK

na praskla 30palcová vodní hlavní
roura vedoucí od čerpací stanice

Moreneiř na jih na 21 ul na- -

roti hklcníkům kvčtinářskčí fir
my Ib ss & Svvoliodn a teprve ve

tředii ve 2 hodiny luno byla fcprn
cum Nasb-dki-- nehody té bvla

Projev soustrasti!

Tímto vyulovujemi' tipříuiriou
Qtnttrat iiiileué KjHtliitťutfe

Emmé Uušmanové

nad bolestnou xtrátou dralxUio

JK-Scbmldt- t

jťiil v robotu duc 24 lUtopattii

ďtuul v donmvř %xtm v Vor-díj- í

feNb JUiďtň ri jUtna drn lil

nolwftro te bilctnl ittit
V dulkl I rk( naMch tf
lal VH upflmnS Váni i cítíme

5U fíád pobrvutíU f tl yfttj
MU Hirrlj J tft
AlOté KltHivl 14)

linul' Ntb llslujMlu -

twnhúx část oiiiaKkého obyvatel-
stva beií vndy n zároveň i bez o VJKašpar 'jasB Metzovu sin a restaurant

U4J-4- 7 Jllnl 13 ulice Omihi Tfl Oouflii 7417
Výtmriii ířnká kuťhvn fhtt tl srtktté lihoviny trvul třírf

jlchlCřtuKnátlcdujicl

hranv v iřítadu ohne

— Nlušnň a pohodlné rařízený
lostince hiKtní Bratří Johánkové ?Hni lUrpí r Kdcjwri Wfd Himjiu t hivovke $ 2(l0 řihhfrjf boflii 2 M "

t lií braudy čni 1300 d llrtt alif vlno nldtí4 ntb lyr ím
hvit!ov lélml vína JWJ
Kolíiiovo hiřk vlno yj i

rmtttUiit Mim it ]r r ittuitt v) (t1
J4lvcuvi ( "
Kntlnkd 3U "
tVU lutki 2 °
Kinu int IJhi do 3 5o '

iuiuibu "

v č 110'J ViUiim ul Omalu
kfiiílímn poloiuí nUlnkt--

výbornélid piva a chutný řákustk
- t k vdy pi ruce Vínu ko-

řalky A douliiíky jvu té iiejlfjil
jakosti JJ{f

rintruvo rir vina 7j
lbjinivk l vrnkIV

vjfUujl řťiul ivvhí


