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KAŠPAR COAL €0# OMAHA $ $
rHpnnlo so nu maškar-

ní ple T I Sokol duo 11

lednu v Sokolovně Velice
viihlvo ceny
— Krajané jíl jsou milovuíci

výtečného moku Schlitzova a Vit-li- l

m rhiřil víbotnft pobavit) m

rnůlc vám prodal avlaitní n vt jflf tilirlné doly a

nýbtl i na cel káry
90

isilat uhlí nejm na luny

tVj! ním rM'-Jvl-
— If rotním ncliťtht tuttile

na byla U immlé iitrrý ve

1:3 ) hod o 'po eJne iSIdi dívka 11 a Williant ul 'Tel '{387Liiliau Suilivana bydlící vč
51G sev 19 ul a taměstuaná

M!BMnsKmsw
73

jako dílo-cdou- cí v grocerním ve- l-

koubcliodě llcCord Lirady Co

Sullivanova pracovala v místnosti

li by navštívili moderní larízcný
hostinec 'u Habru' a z roh 13 a

William ul v němí vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel
Chlcborád Kromě toho poslou-
ží vám Šaramantoí čárli ncjlcpM
mi doutníky likéry jakoi i chut-

ným zákuskem jo— tí

— Minulou středu odpoledne
odbýván' byl pohřeb předčasně
resnulé krajanky pí Haonah
Šebkové o jejíž úmrtí jsme mi

nule zprávu přinesli Pohřbu

kde se čistí sušené ovoce a když Friink Jandadáviila bednu a ovocem na polici
zachytila otáčející se žcleziá tyč
uvolněnou kadtř bohatých jej
vlasů a v okamžiku na to nešťast
né dívce strženy byly hlavy

l'M pravte r :::a&Lir

ní ples T! Sokol dne II
lednu v Sokolovně Velice
viílilvé eeiiy

ř

—- S poieSrníir se dozvídáme

lc p Aloi KorUko pfevjal re

itiuraot v síni Míliové jejfinia
jitelem jst p Jostf KaSpar Pan
Kolisko jest muíem podnikavým
a proto nepocliy bujíme íe za po
moci své choti jež jest řnameni

tou kuchařkou dodělá se v no

vém podniku svém zdaru jhož
mu od srdce přejeme

— Ve Čtvrtek kolem 2 hodiny

odpolední skonal náhle krajan

joseí Mládek bydlící s manžel
kou tvou v č 1715 již 14 ul

Stéžoval si že mu j?t jaksi ne-

volno a když konečně ulehl po
slala manželka jeho pro lékafe
Než však se lékař dostavil nebo

hý krajan skonal ježto se vlak
lékař zdráhal vystavili
certifikát byl odbýván v sobotu
večer nad mrtvolou iokvest Poro

víehny vlaiy i s kĎŽř Dívky

český praktický

polirobníka

balsamovač
jejího gúčastnilo se mnoho řátel

muži přispěchali těžce zraněné
dívce ku pomoci avšak ona sta

F: ' i

'JI
'

w
teční ináíela kruté bolesti až do

a známých hluboce zarmouceni
rodiny a ohromné moožsní

skvostných kytic a věnců bylo
nejlepším důkazem jaké lásce a

úctě se zesnulá paní těšila V do-

mě smutku pronesl p J Rosický

příchodu lékaře Mac Diarmida

Když pak se dostavil ještě Dr C

E Htnry byla zraněné dívce

Jeho manželka Jest zkušeni talsa-movač- ka

pro Ženy a dítky

Kdykoli? budeto i hiřt mítl přknfi
pohřťb mrtvolu přknfi pljm

vcnoti nb zamanou kamkoliv obmCto
ne s dňvCrou nu nřbo

rina vyčištěna a když hyla uspá tklivou feč a pěvecký sbor řádu
na byla jí kůže i s vlasem na staré Eliška Přemyslovna zapěl dojem
místo 60 stehy přišita Lékaři

kojí se nadějí že dívce kůže při—

nou písefi Sokolové měli u rak-

ve Čestnou stráž Na Národním
hřbitově provedeny byly pohřební

jro&te
Kočáry objednává pro všechny potře-t- y

Otevřeno ve dne a v noci

1235 Již 13iil Omaha
19x4 'TKLEFOX 2984

— Nejoblíbenější Štací Žízni obřady úřadnicemí řádu Eliška
vích krajani ktefí mají cestu do Přemyslovna č 77 ZCDJ k ně
města stal se "The Boys' Home muž zesnulá náležela — Haonah

Šebková rozená SebroBová naSaloon na rohu 13 a Howard
ul jehož majitelem jest starý ko

~

r ' ~—— — "S-l-— —UM — miy— Hrodila se dne i května 1876 ve
zák p Ant Křeček U něho Žďáru na Moravě a byla pouze
dostanete v každou dobu Čerstvý
a řízný Storzův ležák jakož i ta

rok stará když se rodiče její při-

stěhovali do Ameriky Asi před
nejlepší piva lahvová Než nejen 10 roky provdala se za p Václava
o žíznivé ale i o hladové stará se

náS Toník Výborný "lunch" 11111 17 17firtiftm NtM Onuilm
Šebka jenž byl tehdy zaměstnán

jako strojník v zdejších dílnách U

P dráhy Před 5 lety o Jstěho

ATlTtl i fiirnf lrtv A
vali se manželé Šebkovi do Colo-

rada a v Cripple Creek ztrávilí

několik let Asi před sedmi neb
i v i ii rwjiiuiii

osmi týdny pí Šebková ochura 1
Neodkládejte déle s nakupověla a včera tomu bylo pět týdnů

co přijela do Omahy k rodičům

svým pevnou nadějí že zde na

bude dřívějšího zdraví Než osud
určil jinak V neděli 18 prosin

1
LI

váním vánočních dárků

Nyní Jest k tomu Čas

Míme víe i ©horu nábytkového
což Jft íddoucf %% c!iiy narioj-v- yí

přlriJNífié NavítlvUi nás a
probljfiíte af uás obebod

1

teplý í studený k dostání jeat po
celý den Pro ty jiJ jsou milov-ník- y

doušku říznějšího opatřil
Anton výborný Štoí "lienton" a

lepších doutníků nenajdete v Žád-

ném hostinci v městě Krajanům z

venkova doporučujeme vřele "The
Boys' Home Saloon" a podotýká-
me že pan Anton Japance v ho-

stinci svém netrpí Telefon: A

2526 t—

— Příští sobotu večer neměl

by scházeti v Sokolovně nikdo
kdo se chce pěkně pobavit! v

kruhu veselých Sokolíků Zábavní

výbor připravil pěkný program a

zejména půlnoční scéna "Uvítání
nového roku" bude bohatě vypra-
vena Ujišťujeme každého že

nebude toho litovali když navití

Lce v 10:15 dopoledne skonala
tiše jako by jen usnula Muži

svému jejž vřele milovala zane-

chala čtyři dítky dva chlapce t
dvě dcerušky ve stáří od 9 roků

Kredence od Í1300 do

měsíců do 7 měsíců Truchlí
cím pozůstalým projevujeme
oaší nejsrdečněji soustrast

£8000

75 00

5000
63 00

2500
75 00

45 00

11000
59 00

40 00

Stoly do jídelny od
Skříně na nádobí od
Skřínč na knihy od

íloupáky od

Pohovky od

Stolky do pokoje od

Prádelníky od
Psahí stolky od
SkfÍDÉ na hudebniny od

do

do
do
do
do
do
do
do
do

5

1650
7 50
2 25

2 50
n 25

5 35

5 25

— Krajané již potřebují dobrou

prácí zubařskou nechť ae obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního

ékafe dra Iíaileyho jehož úřa

dovna nalézá se v 3 poschodí
Paxton BlockuOmaha 8— A vůbec pčkoý výbžr všeho jiného nábytku— Nejstarším a proto také nej- -

oblíbenějším hostincem v české

ta koronerova sestávající z pp
Fr Svobody kloboučníka Ant
Bílka Jana Sedláčka Karla Ša-bat- y

Fr Svobody 'sklepníka v

hostinci p Jos Kašpara a p
Sorensona vynesla rozsudek že

krajan Illadek zemffl na chorobu
žaludeční Pohřeb odbýván byl
v neděli odpoledne v domě smut
ku Pohřební obřady vykonali v

domě tmutku i na hřbitově úřad
nící Táboru Columbm č 69 W
OW- - k němuž zesnulý krajan
náležel- - Členové téhož tábora

jalcož i táborů sbratřených dosta-

vili se v počtu velmi slušném k

pohřbu svého spolubratra a za

zvuků smutečního pochodu dopro-
vodili jej na 16 a Leavenwortb
odkudž nastoupena další cesta v

kočárech na Národní hřbitov kde
tělesné pozůstatky předčasně zě

nulého krajana uloženy k trvalé
mu odpočinku Pohřeb jeho vy-

praven byl zorně českým pohřeb
níkem p Fr Jandou --— Joief
Illadek narodil se r 1851 v Tisu

kraji čáslavském v Čcfchách Za
městnáním byl krejčí a v Omaze

bydlel po více let Dyl ženat
avšak manželství jeho zfiitalo

bezdětným Zarmoucené vdově

vyslovujeme upřímnou soustrist
— Francia Vávra jsou salonící

"A numberone'' proto také vždy
veliký je shon kdo na řízném
Schlitzovu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u Šňupce"
zavítá a kdo rád Stof má trochu

liloějSÍ ten "uŠflupce" vždy na

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

Vávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chutí tu nalezneš
tam lecos dobrého k zakousnutí a
ke všemu je tam stále vtip a
smích že by to byl pro každého
břich kdo by v Omaze pří návSté
vě své nenavřtívíl kumpány tak
Aeselé na rohu 13 a Wíllíam ul

— JiŽ příští sobotu na Sylve-tr- a

pořádají bujaré Podp So-kolk- y

Tyrš č 1 zástěrkový ivflj
v aloí Metzově Jak se nám sdé

laje zábavní výbor dal si á!ežetí
na tom aby pro oesčetoé přízniv-
ce a přátele oblíbeného sboru

Tyršaček připravil zábavn srdeč
nou a upfímoou Jsme jisti že

návštěva bude hojná a zábava
veselá

— Elegantně zařízený a bohatě
zásobený obchod doutníkářský
vlastní pan Václav Dušátko v £

1260 jižní 13 ul Na skladě má

velký výběr pěkných dýmek špi-

ček importovaných tabatěrek

jakož í velké zásoby tahánu kuřla
vébo šfiupavého a ivýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání v

každé solidní místnosti tf

-- ~~ -- " —
1

ízený po léta krajany ppSloupem
Krumlem aa roím 14 a Wíllíam ftt~ II 11 i yi ai 9

ul Přijďte do útulného hostince tyiiiiu-i- i im mimin) zi vil tijií
EIIKMVKISS ŽITXOU po ránu nmsíto pílitoho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou

usmívavé tváře starých známých

j žitnouEdelweiSS a pivo ipp Adama a Prokopa Kdo v ho

stinci jich zastavil se jednou ten

příjae podruhé zase neboť nikde

80 mu nedostane lepšího '£toíu'aní

ochotnější obsluhy Při hojném

Po chutné vcřcH pak to no wals
není nad sklenku pčnbého KOKIAVKIKS
Vi í!L ve fíf!h '"""i"'''''' V" VMmfUn fhnt Máme hlavot íklnd

Hclioecljořenova piva tsk zr Kdelwelwt to píra na západ
HENRY ROHLFF roh 26 a Leavenworth u! Omaha Neb

' Velkooh bod pivem a kořalkou
JOH K HÍMttLK obchoijní estujfo( prodav 4- -

odbytu nemůže býti jinak než že

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

ví sylvestrovskou zábavu Sokolí-k- y

pořádanou

— Minulou sobotu zavítal do

Omaby ni návštěvu svých rodičů
a přátel pan Frank Čuda pokro
Čilý rolník od Westou Neb Mla
dému příteli našemu se v Omaze
velice líbilo a byl by se rád zde
řdrřel déle než nebylo mu možno
V pondělí odpoledne odjej domů
kdež byl toužebně očekáván mla-

dou svou chotí a rozmílou dce-

ruškou

— K nejlepším maškarním ple-

sům českým v celé saisooé náleží
ovšem vždy ples Těl Jed Sokol
MaAkarní ten ple určil činný zá-

bavní výbor Sokola na den 14
ledna a tentokráte aby přitažli-
vost jeho zvýšil a zároveli překva-
pil všechny vyzsavače bohyně
Terpsichovy tu výbor objednal k

plesu tomu zvláštní ceny až z ma-

tičky Prahy Tato novinka kterou

podnikavý zábavní výbor zavede
bude zajisté mocným magnetem
jenž přitáhne v den plesu tolik
obecenstva do Sokolovny že toto
se sotva vejde do prostranného
sálu Svým časem se ještě dále
zmíníme o tomto plesu 171
— Milovníky a přátele zpěvu

upozorSujeme že teď naskýtá se

jim řídká příležitost nauČíti se
nákladům zpěvu Pěv Odbor
Těl Jed Sokol usnesl se totiž
že od Nového roku počne zdarma
vyučovat! počátkům zpěvu a zna
Iobií not Příhlásiti se možno
v každém cvičení v Sokolovně v

úterý a každý jest srdečně zván a

vítán 2%

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

žádný Ém''' nekoupí 23x4

— Co jest nejpHjemoějŠÍ? Když

nnUKHKÝ HÁLO' I VELKOOBCHOD LIHOVINÁM
přijdete z práce domů a máte v

obydlí příjemné teplo a večeři

připravenou! To se dá doká-

zali jenom tím když budete

kupovali uhlí u Pittiburg Coal &

v Omaze vlastní hostinský

Frank Semerad II

n
Buildíng Supply Co Jotef Novák

rou 10 a uiiiiam 111

Na aklodé velké rásohv rřizních proilnlýrb "ffennuikv'' korálek

a Synovi majitelé kteříž vám po
slouží ochotně jakýmkoliv ublím

Objednávka vá přesvědčí Úřa-

dovna y č 1264-- 6 jižní '13 ul

Tel 4221 a 4222 21tí

Výtená Korbel ildká I kysidávfna — Trlnerovo Ufivé horká víno Z
aneb Kornelovo V láhev jilmo Metzfír ležák Jediný hostinec kdo to 9

(bjedairkárn třnuje ao zvlAítní pozornost Ctí— Podp Sokol Tyrl £ I uspo
řádá maškarní ples tvůj v síni

Metzově v sobotu dne 4 února

1905 ceny jsou jiz oDjeanany a

akmile přijdou budou uveřejní
h Predplafte se na Pokrok pnuze $1 ročně

ny - 21X2


