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Připravte MUiamaskar

ní pN TJ Sokol duo H

ledna v Sokolovno Ulice# OMAHA 0 0
m nr vilhlvd ceny

m
— Minulou iifedu rotřfhaili

se s tímto světem pí Tučkovi
matka známého lékárníka pana—Tél Sbor Omaiskýcli Hokolek

jeví v poslední době chvályhod Tučka oa 13 ul Pohřeb odbý
ván byl v pátek odpoleJno 1 doný tájem o české divadlo a olrodn

náš Život vobec Dozvěděli jíme mu smutku ni 14 a Píerce kdež
se Že předvedou na jeviště stála k potflstslým jiko! i na Národ

Nezapomeňte že nuiS-knr- nf

plen TM Jed Sokol
odbývá so v sobotu dne
14 ledna Ctrmíct cen bu-d- o

rozdáno mezi nelepší
masky Jmou vystaveny
vo výkladních oknech p
F S Fialy na již 13 ní
vedlo řeznického obchodu
bratří Kunclíí 2-3-

ním hřbitově pronesl pohřebnípoutsvou pohádku "Popelka" I

níž pilné konají přípravy a zkou

Oznámoní úmrtí_a_dMv2cláiií
I

Ntiuii m u:ii UÍul Miumujcm vcm nsMm tMWm M
nifin lruiktluii svřm h tiU utltovnni mnllk muka a ti1inl

ToN(fi Tiiálfovit
itMl!ouy hsmitrl knU fúttf iln 97 roim s 1904 a fbHen byla

v ítk 00 prolii' úřMteiiMfl iu asnáinjfťh n NArlnl bfbltov

Drahá scsniilá narodila o iln 1U hlasná WM v OarIkvI v {Wbárh a do

Ameriky pllalhovala 10 s mdlnou ivon v roku 1H14 aalco do Clevřlandu

i) V IHÍM4 tomto bydleli p Ol M niet ifídllll trvalt io Omahy

Jent milou )ovlnnotl nM vsilíil díky vloni kdo! nám

v trudné době tAo Jakkoli vypomohli a veliký bol nál smlrnltl 10 ina-fl- ll

ZfláMní diky nati nchť pHJmt p A KoHako řa dojomná lovt

litřchy v dom6 nnutku I na břbllove paní A JabWnfková xa pfátelaké

služby drahé ři aiiulá naM prokárané lál aloC 11 JabloCnfkovi a p Kr

Ilcrmanuk řa darování akvotncl vf neft a pohrobník p I01 Krcjfl

ra vzorné vypravení pohřbu Koncfn5 vfulé naío díky vícm kdož po-

hřbu drahé naíl Minulé mo iilřaatnlll třlcinou ichránku Jojí k posled

nlmu odpořlnku doprovodili Jt&tt Jednou vřelé diky vloml

VÁCLAV TUČEK

truchlící maníci

ose Tuéek syn Marie Tuíková snacha

Šky Datum určeno ns neděli 29

řc£ psn Alois Kořisko Když

pak skromný průvod ubíral se

českou čtvrtí zsjisté jen mátoledna Ač sbor tento složen jes

výhradně z dívek v této zemi zro kdo tušil Že k věčnému spánku
zených a vychovaných přece tyto ukládají nijstaršl Českou osadnici

nezapomínají svého pftvolu a jak— Ve výroční schůzi dámské
isme se již několikráte přesvčd

našeho města Staří manželé

Tučkovi přistěhovali se do našeho

města již v r 1867 a celý ten Čas
bo sboru Hvězda Nové Doby č

čili bez váhání přispívají na ná86 JČD zvoleny byly následovní
rodní podniky zde i ve staré vlasti setrvali v Omaze a během časuúřadnice: Vysloužilá pfedsedka
a jsou i zastoupeny ve sboru zá nastřádali velmi značné jměníMane Vangátová předsedka An
stupea české Svob Školy omaž- - Žili však vždy v ústraoí životoa Dudová náměstka Marie Peš
ské Jaké to ponižující zahanbe jednoduchý a skromný Panu

Tučkovi a pozůstalému stařičkéní pro ty dosud četné spolky jež
ková tajemnice Vilhelmíaa Dar

toiová 1418 Poppleton ave ú

Četníce Marie Engeltbalerová po
kladnice Marie Kríálová dozor

přispění a zastoupení České Škole mu otci tlumočíme naši soustrast
Omaha 3 ledna 1608

tvrdě odpírají a ve kterýchžto
l!TTÍPZ— Krajané již potřebují dobrouzasedají ještě ti "praví staří do

kyne A Cbvalová výbor majetku
práci zubařskou nechť se obrátíšbří čeští zákopníci a potomci

Husa Žižky a Komenského jichž důvěrou na osvědčeného zubního
Eva Havránková M Celáková i

Josefina Homolová

— liž příští sobotu dne 7 led
ékaře dra Baileyho jehož úřaláska k mateřštině a české vlasti
dovna nalézá se v 3 poschodíjde tak daleko pokud to ni
PaxtonBlockuOmaha 8—na uspořádán bude v Sokolovně

výroční ples dámského sboru r
— Krajané jíž jsou milovníci

UpozorBujeme krajany a

výtečného moku Schlítzova a kte rodiče české Že ZÁPIS do České

Svob Školy odbývá se tuto sobotuříž se chtějí výborně pobaviti mě-- li

by navštívití moderně zařízený

Srdečnd díkůvzdání!
Vzdáváme tímto JvřdeJí díky vSera kteříž Jakýmkoliv spfiiobem

nám vypomohli pil záatirkovém plent pořádaném minulou sobotu v líni
Metzovř zvláSUJ pak df kujeme irdeCně ppJ Strnadovi a Kar Lcbruíkovi

za prodávání linko u dveří pp Yt Novákovi Jiří Pyťbovl Jos Jindrovi
a Uflrt Matlittuierovi za obítavé lu£by za nálevnou pp Aug Scrpánovl
a Vác Novákovi za prodávání pivních líitkfi p A Vafiákovl za ndržování

pořádku na podlaze a p Joa Kašparovi zs vkuiné okráSlení ifnS Kone-

čné nechť přijmou upřímné díky naío vílcbií JIŽ v počtu tak hojném ple
au milého 10 súíiutnlll a tím ku zdaru Jeho volíce přiipiíli Jeáté Jednou

dlkyvíemí
Za Podp Bokolky Tyrí č I roMDAJÍCÍ VÍBOIt

Omaba Neb 8 ledna tm

neděli dne 7- - a 8 ledna v lág
hod ráno ve školní budově vedlehostinec 'u Habru' s z roh 15 a

Wiliíara ul v němž vévodí zná
Sokolovny Přijímat! se budou

mý a oblíbený hostinský Karel

Chleborád Kromě toho poslou
dítky od 8 roků stáří Bylo by

záhodno by přihlášených bylo co

nejvíce a čeští rodiče neměli by

promeškali této příležitostí a dátí

ží vám Šaramantní Čárlí nejlepší-m- i

doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 30—tf
svým dítkám aspofl nejpotřebnější
znalost českého jazyka psaní a— Přátelskou zábavu pro po
čtenízvané své hosty odbývaly v neděli

večer v hotelu "Prsha" pěvecké

odbory řádů "Slovan" a "Eliška
— Sylvestrovská zábava Těl

Vlastislava Č 29 JČD Jest to

již 19 výroční ples oblíbeného

sboru tobo a pořádající výbor
všemožní še přiČiBuje aby i ples
tento úplným zdarem byl koruno
ván O výbornou hudbu a všeli-

ké občerstvení jest náležitě posta-
ráno a nebude chyběli ani na

chutně upravených jídlech jež
obdrží lační hosté za nepatrnou
náhradu Krátce řečeno návštěv-

níkům přichystána bude zábava

jakáž možná jest jen v kruhu
naších rozšaínýnh a veselých dam

f
Dobře tudíž učiní ti kteříž po ne

nucené a srdečné zábavě touží

když fí dají v sobotu v Sokolovně

dostaveníčko Dámám našim

pfsja skvělý ospčeb
— Francia Vávra jsou salonící

"A oumber one'' proto také vždy
1 veliký je shon kde a řízném

hjitzovu noku sí rád pochutná
ten do hospody "t iSupce"
zavítá a kdo rád štoí má cfau

silnější ten "m Sflapcť' vžl n-j-

to nejlepší a doutoíkv jaké
kouří Mahomed v ráji Franci a

ed Sokol pořádaoá minulou

Přemyslovna" ZCli] Pozvaných sobotu večer v Sokolovně vyds- -

dostavilo se zoačně a při zákusku ila se nade vše očekávání Ná-štěv- a

bvla přehojná a srdečnánáležitém občerstvení a hudbě

nebylo o dobrou náladu a pravou
sousedskou zábavu zle Během

večera zazpívaly oba odbory vel

zábava potrvala až do rána Půl-

noční scéna pěkné vypravená p

Fr Žabkou líbila se všem a vý

Blitní PLES !
na výroční oslavu svého založení

— --uipořádá—

Sbor Vlastislava c 29 J Č D

dne 7 ledna 1005 v Sokolovné

mi pěkně některé z našich národ-

ních písní jež byly bouřlivou
borná hudba p St B Letovské-h- o

každému se zamlouvala So

olové jsou výsledkem zábavypochválen přijaty Při vystou-

pení dámského odboru odevzdala té plně spokojení
pí Hudečkovi jménem řádu El — Neistarším a proto také nej- -

Přen snaživé cvičitelce pí Tau- -
Vstupné fán i dámou 50c Dáma samotná 25coblíbenějším hostincem v české

raze lest bez odporu hostinec
cheoové skvostný zlatý odznak

Ztli} a jest to zajisté jen za Večeře zvláště 18x6
ízený po léta krajany ppSloupem

Vávra také tam mají a pakli cěco

přijde tobě k chutí tu nalezneš
tam lecos dobrého k zakousnutí a Krumlem vA robu 14- - 1 WiUiam

sloužené uznání za nevsedni píli
s jakou zmíněná paní cvičení od-

boru se podjala Z nřívděč-vě- )
L Plijďtdo útulného hostince

ke všemu je tam stale vttp a

smích že by to byl pro každého přijitých Čísel byl ystdp "Veselí
hřích kdo by v Omtze pří oávíté
vě tvé nensvftívil kumpány tax

toho kdykoiv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevnou

usmívavé tváře atarýcb známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil se jednou ten

ořiíae podruhé zase neboť nikde

JosíUové — Hosté bavili se až
dlouho přei půlnoc
— Nejoblíbeněji! štací Žízni-

vých kraj ani kteří mají cestu do

Aeselé na rohu 13 a Wíllíam til

j AJLV Y V1VM XlviMCi r aWL
jj (řU— Dozvídáme se že pěv sbor

um Ěm Wměsta stal vkuse! zařízený
hostinec AntOM Křečka na rohu j k m w m

se mu nedostane lepšího 'štofVaní

ochotnější obsluhy Při hojném

odbvtu cemóže býtí jinak než že

sehráti hodlá druhou ne-

děli v únoru v Sokolovně působi-
vou frašku "Papageno v almaře"
ku kterémužto představení pod ří

13 a fíowird nli U něho h Lóže Láska Míru č 431 TM A h
% v siní Elnkolovi o 20 a Q ul v So Oraaie {

'i' I
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dostanete v každou dobu čerstvý
a řízný Storzav ležák jakož i ta

nejlepší piva lahvová Než nejen
o Žíznivé ale i o hladové stará se

zením p Vác Bláhy pilně konají
se zkoušky jež zdárně pokračují

na čepu jest státe čerstvý řízný
Metzov ležák a co se týče likéru a

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

žádný "IbW otkoupí 13x4

v Hobotu 1m€í S8# lcdrifi IOO& ff
1nál Toník Výborný "lunch"

teplý í studený k dostání jt po
Vhtupué 25 centů ooba %

O dobrou budbu a vbornou zábavu bude postaráno éb
_ _rf - 1 — m 1 ňnnM acelý den Pro ty jíž jsou milov — Ve středu zahájen byl v na 8níky doušku říznějšího opatřil šem městě 39 sjízd Nebřiska

State Teachers' Astociatíon ku

kterému se dostavilo přes 2000

Anton výborný štoí "Benton" a

lepších doutníka nenajdete v žád

účastník 6 lestíť všeobecně u- -

O K hojné návštěvě zve v úct VYHOK

IMMttt UtltSUHHSiSMIM

ném hostinci v městě Krajanům z

venkova doporučujeme vřele hosti

f'? a soudíce z obsazení úloh jež na-

lézají se v rukou starých a na je- -

z' víští ostřílených-ochotní- ka mť
! žeme se nadití výtečného prove

1 1 dění rozmarné frašky tito

— Co jest nejpříjemněji!? Když
'

') přijdete z práce domů a máte v

obydlí příjemné teplo a večeři

j připravenou I To se dá doká- -f

zatí jenom tím když budete

kupovat! ublí u Pittiburg Coal Sc

'y Buildíng Supply Co Jotě Novák

a Synové majitelé kteříž vám po- -'

slouží ochotně jakýmkoliv uhlím

Objednávka vás přesvědčí Úía- -'

dovna v č 1264-- 6 jižní 13 ul

znáváoa důležitost sjezdů těch a

tu se nelze divítí že počet účastnec p Ant Křečka a podotýká-
me že pan Anton Japance v ho-

stinci svém netrpí Telefon: A
níků každým rokem stoupá Mezi

účastníky byt též značný počet
Cíiccte-- H na dlouho živu bytí
KDKLYVEIS3 2ITX0U po ránu musíte pftl2526 t— českých učitelů a učitelek zežíroé

— Podp Sokol Tyrš l I uspo
řádá maškarní ples svůj v sin žitnouEdelweiSS a pivo {
Metzově v sobotu dne 4 února

1905 Ceny jsou jíž objednány a

Nebrasky z nichž nás poctili
svou návštěvou pp J C Hruška

okresní škotdozorce z David City

j J Koliha řídící učitel z Abíe

Ed Volešeoský učitel z Pairbufy
a P A Stech řídící učitel z Hru-n- o

Sjezd zakončen byl v pátek
večer Podrobnou zprávu a po

Tel 4221 a 4222 31tí
jakmile přijdou budou uveřejní
ny 21X3

— Elegantně zařízený a bohatě

To chutné ycécři pak to ho wals

není nad sklenku pénlvého EDELWEISS
to ie ve víí b boitíncí h no VAtlmnln fltné Máme hlavni aklad

řichnbořenova piva tak zv Udelwelii nJlepííbo V) piva na západé

HENRY F0HLFF roh 26 8 Uavciworth dI Omaha Web

Velkoobchod pivem kořalkou 4—

zásobený obchod doutníkářský
jednání o sjezdu bylí jsme nucenivlastní pan Václav Dušátko v č
z podstatoých příčin odložit! do1260 jižní 13 ul Na skladě má

Čísla příštího

— Milovníky a přátele zpěvu
upozorňujeme že teď naskýtá se

jim řídká příležitost naučjtí se

základům zpěvu Pěv Odbor

Til Jed Sokol usnesl se totiž

le od Nového roku počne zdarma

vyučovati počátkem zpěvu a zoa-Jos- ti

not Přihlásili se možno

v každém cvičení v Sokolovně v

tterý a každý jest srdečně zván a
'

"- -- tx

velký výběr pěkných dýmek špi-

ček importovaných tabatěrek

jakož í velké zásoby tabáku kuřia--

— Zubní lékař Daíley zaměst-

návající českého assistenta ručí

za veškerou prácí jím zhotovenou

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Pazton bločku — S

I

vébo inupavébo a žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání v
každé solidní místností tí Pfodplatlo so na Pokrokluoiizo $1 roční) y I


