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Joe Howcrovi se ruka tak dalc- - aC

Jil
Dno ta onora 1905

Jest tomu asi iti ty Jny co tdo
temícl jot Chromý Sr jeden ic
mrven vitcních osadníku tjl

1'raiá ÍMá MttioJtltná 10 rokA lr
i plné kvarty #50
:í trallony v soudku neb v láhvícb t)50

" " " " 1550
Veškeré dopravní výlohy až k Vám

platíme sami

teprve ati pfcil pal rokem postavil
oli Jo v mčutciku domek aby
poslední doy potcmskélio liti

zašleme a objednávkou 5 gal-lon- ů

kořalky vína neb likérů
ZDARMA

V AťKI JEDEN CALLON dobrého vína(vyjma píva a lihu)

Tlttitt lakotii jj

Tyndall ao února ť)0$
Hasiči a nifstukl taJi budou prý

letos míti jistojistě novou dosti

protftncu a vhedaca UJúu jk
pro hasiče tak i pro táty niČsU
Však jest jil věru na čase aby sc

tak stalo
Též i jeden rdol sbírat podpi

sy aby město vykoupilo od pí
IJouzové elektrické osvětlení Mě-

sto vlastní parní pumpu která je
umístněna ve mlýně pí Iiouzové
odkUi jest huiua v případu ohně
voda do rour v městě Vykoupí li

mfsto elektrické osvčtlen(přiďá k

tomu též zmíněnou svou pumpu

Josef Pták z Tábora přijel se

podívat minulý týden na Tyndall a

zdržel se zde několik dní Toť se
ví Že jsme spolu též jednu vypili

Franta Mazourek z reservace

potřásl si s námi pravici minulý
týden Jel pro dítky do Tábora
kde navštěvovaly katolickou Ško-

lu Pravil Že to stojí hodně pe-

něz
Václav Jiříček který s úspěchem

farmaří poblíže Wagner byl zde
ve mlýně Jelikož je Váša doved-

ným stavitelem požádal jej Tonda

IkWider

and )(iin SrliimiliT & Xleiu

Jediní čeřití obchodníci lihovinami ve Sp St

1232 So 13th St Omaha Nob

avého spokojené1 mohl itriviti v

Yiálill 1 vířnou svou maolelkou A

teď když víc mři peknfi uprave
no tu nenadále taklcplno bylo na
dvéře tčlcsné schránky jeho a ta

v neúprosná vyrvala jej z kruhu
rodinného Zajisté Že ai nepo-

myslil že ta tak krátký čaj opustí
mfsto které po celé léto tak pečli-

vě si upravoval a v nftmž chtěl

ebytek dno svého Života v tichosti
strávit neb si ploe byl vídom
toho že synové a dcery jeho jsou
vesmčs dobře zaopatřeni Než
mělo být jinak a tu bezděky tane
mi na mysli přísloví: "člověk
míní a Pán Iiůh mění" '

Úmrtím
tímto i vám ct redakce vyrvala
ona neúprosná Morana jednoho a

to dlouholetého odběratele a Čte

náře doufám však Že přízeň" listu
vašemu i nadále rodinou zachová-

na bude
A opět jeden z našich sousedů

Česká nemocnice v Crete Neb
Dokonale zařízený ústav k léčení vSech nemocí

Únlav nt o put fen vlntnt neJnovCJSÍml stroj! a aparáty tak ře ne nemocným dosta-
ne DtiJJepSího oíotfení --Nemocni Jsou pod péči íeskjřch otetfovatelek

ZvlitStní pozornost so věnuje ldčenl vfiecb žen-

ských nemocf rakoviny a nemocí prsních
Kdo nnmfiZe Rom pFIJot neb v lohtfch případech le porada udili téi poitou a léky

}tf Dr Itrtuier nám připravuje ns rasýlují — Vyplité vát případ podrobní a doplíte 8'
pro dotazník Pak vám budu sdfilono lak ne mi nemoe léíft a léky e zaílou

foto Jtnt první tenká nemocnice v Americe a nemocni Jsou pocti v8 a levní obslou-
ženi 1uk lze dokázat mnoha ty vyívídíeníinl

O podrobnosti plSte na HuMtelci DR KAREL II ItREUER Crčte Neb

Musílek aby mu udělal rozpočet
na potřebné stavby jež hodlá

a osadníku na onen svět se ode zbudovat! na pozemku který To-

ník vlastní vedle Jiříčka Tondabral a to nedlouho na to Dne 2

února zemřel Jan Píchá Sr kte chce stavět nádherný dům a též

veliké budovy ostatní Pakli serýžto při pohřbu los Chromého
st pronesl tato slova: "Já z toho tak stane tu se snad Tondy zba

víme Nechť sil Nebude násmám taky strach že 'budu muset
jít brzo za ním A vskutku také

Kdykoliv potřebujete kočár k po-

hřbu aneb k vyjížďce objednejte si

jej v nejvřtSÍ půJCovnfi koní a povoeů

Palaco Stables
CHCREIGJIT05 maJM

roh 17 a Davcnport ul

Kočáry Jsou vyhřívány a proti-možn-

v nich podniknout! 1 delSÍ vj-l- et

Povozy možno si objednat! té

telefonicky TEL 257 23

ulehl a více nepovstal Zesnulý
náležel ku dvoum spolkům A O

U W a C K oí A kteréžto

spolky při pohřbu četně byly za

stoupeny a pozůstatky zemřelého
ku věčnému" odpočinku doprovo-

dily
Mezi tím zemřelo dítko manžei

ce Mhftjila 3 rí u£ fc!UJ
ta to ale Lee Sander přijde asi o

nohu

Tento týden můj soused prodal
farmu ta $6500 ale zase Ameri-

čanu Což z čcchl Žádný zde

nekoupí?
Náš Ivcc se zlobf již na tu zimu

ježto prý lidé nosí na botách

bačkory atak mílo boly trhají
Za to bratří Kroutilovési to chvá-

lí neboť jim jde mouka hodně na

odbyt A jak by také ne? Vždyť
mouce jejich se jiná hned tak ne-

vyrovná a proto ji také posýlajído
vfiech končin světa
Dra Kuchaře není možná zastat

v úřadovně neb jest stále na ce

stách ve dne i v noci To se dě

lají peníze což?"

Takovou sanici jsme v Oklaho
mě je&tě neměli Už po čtyři ne
děle tu jezdí každý na saních
a zároveň i v buggách neb se kola

jednoduSe od buggů oddělají a

místo nich připevní se fošny as

2x8 pal a sáně jsou hotovy
čím jsem se jefitě nepochlubil

tím pochlubím se dnes Docháze
lo nám palivo a tu jsem si řekl:
Nuže milý brachu musíš pro
dříví I Vydal jsem se tedy na ce

stu pět mil vzdálenou se svými

syny ač drobet pršelo Sotva

jsme však dříví naložili začalo

sněžit při tom foukal severák o

sto šest a dosti mrzlo Když jsme
přijeli na cestu vedoucí k Yukonu

vzpomněl jsem si že nám také

chybí grocerie a proto jsem poslal
syny domů s nákladem dříví sám

pak hajdy do Yukonu Když jsem
vře nakoupil zašel jsem se podí-

vat na Pepíka Vkročiv do jeho
místnosti nalezl jsem tam samé
mé kamarády a toť se ví že také
ihned byla pro mne jedna nalita
To víte že jsem ji neodepřel ač

jsem se zimou třásl neboť jsem
byl samý led Pak jsem si sedl

ke kamnům abych se drobet osu-

šil
'

dříve než se opět vydám na

cestu k domovu Zatím milý Pe-

pík přinesl taroky
' a ježto jim

scházel čtvrtý nedal jsem se dlou-

ho pobízet a zasedl jsem a nimi

ke stolu Dali jsme se do hry a

já pranic nedbal na zimu ošklivě

venku řádící ač jsem věděl že

moje drahá polovice bude doma o

mne ve velkých starostech Já
seděl blízko kamen a jen jsem
koukal abych dostal "trůl" a

mohl hlásati taroky Hodiny nám

pěkně ubíhaly pivko se dobře

pilo až tu pojednou policajt za-

klepe na dvéře jako žo jest již čas

zavírat saloon Nyní nezbylo mi

nic jioého než vydat se na cestu
k domovu Ale na cestu jsem chví-

lemi neviděl Za takové chume-

lenice jsem dosud nikdy venku

nebyl a bylo to skutečně horší než
v Nebrasce Když jsem konečně

přišel k mému pozemku vzal jsem
to přímo abych byl dříve doma

neb mně uši mrzly a nos také Ale

to jsem si dali Ač jsem šel se

strany stočil jsem se pojednou
proti větru a teď jsem opravdu ne-

věděl kde jsem Pustil jsem se

tedy opět po větru neboť jsem už

byl hodně zmrzlý a za nedlouho
dostal jsem se šťastně do mé kor-novin- y

která se nalézá nedaleko
mého obydlí Tu jsem se pohřižo-
val a pomyslil si: "VŠak ty mně

Pepíku hned tak zas do taroků
nedostaneš1' I volám na sVou

lům L Wrabkovým kteréž bylo
Šest měsíců staré
Než na tom neměla ta zubatá

T ijefitě dost Včera dopoledne do-

provázeli jsme ku věčnému odpo 4NeJoblíbenřjHÍ Htředlsko Čechů z Omahy I venkova Jest

Elegantní zařízený HOSTINEC
kterýž vlastní

Jos- - ZEToyáuls již 15 a Howard ul

Výtečný KrugQv "Cabinet" stále na čepu Jakož 1
neJlepSÍ piva labvo-v- á

Na skfadč um pouzo ta nejlepftf vína Jemná likdry a výborné doutní- -

aspoň obehrávat v dardě

Táborští hasiči pořádali minu

lou sobotu večer první taneční zá
bavu ve prospěch sboru Naši se

dozvěděli že tam mají zamrzlou

vodárnu a proto ee jich několik

sebralo v uniformách a s nimi

ještě několik mladých civilistů a

odjeli do Tábora Požár tam sice

nebyl žádný ale ohně lásky dost
a dost Myslím že naši bylo li

toho třeba nedali se zahanbit ne-

boť někteří ti svobodní jsou oprav
du hasiči tělem i duší Zábava se

prý vydařila znamenitě Gratulu-jemell- l

Minulou neděli Vác F Krej-

čík a II C Taplet se svými man-

želkami jeli k Franku Weisupovi-Jeliko- ž

má Frank velký rybník
tu nepochybně jeli na kachny ne

bo na ryby Jakožto vnadidlo mě
li s sebou bednu Gundova "Red
Seal'
Vzdor tomu že Dr Sedláček

předpověděl přátelům zemřelého

J Šípa hned před čtyřmi roky že

tento musí zemřít přece n&kteří

lékaři dělali na něm operaci což

stálo mnoho peněz

Na Národní sin jest upsáno
£18500 Jakmile bude upsáno
?20ooo přikročí se k dílu Pro-

čež přihlaste se nejdříve
kdo se záslužného potbiiku toho

účastnými státi chcete
Dodlák

ky Chutný zákusek vždy po ruce
JOS NOVÁKvs uujuuu piiauii nrouuu uuu
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TTnTPT TDTJ A fiLTTT? íeskV hostinec

na rohu 13 a Willíam ul Omaha
Člstó a pohodlní zařízení pokoje pro cestující Jakož I výborná česká

strava a vzoraá obsluha V hostinci obdržíte výtečný STORZŮV LEŽÁK

neJlopM druhy vín a likéru a nejjemněji! doutníky
Krajané zavítáte-l- i do Oraaby návítčvou ubytujte se v hoteluJVaha a

uSetílte nejenom peněz ale zbavíte se 1 vSelikých nsnázf 8

Tel A1M14 O pfíznfj krajanů žádá VINCENC i DOBROThKÝ

činku stařenKu Kateřinu Jelínko
vou vdovu po v Pánu zesnulém

Jakubu Jelínkovi kterážto již po
dlouhý čas byla na lůžko upoutána
a po léta ztrátou zraku trpěla
Odpoledne opět doprovázíme k

poslednímu odpočinku manželku

pana C Henky jež zemřela ve

stáří as 34 roků Pan Henky vy-

prodal majetek svůj a řeznický
obchod v měsíci prosinci a odebral
se se svou rodinou s chotí a pěti
malými dítkamí do Denver Colo
k vůli zdrav! svTÚ manželky jez
trpěla souchotěmi Bohužel změna

podnebí neprospěla již nemocné

paní a tak asi za Šest týdnů se
vrátil aby v kruhu její přátel
a známých uložil ji ku věčnému

odpočinku
Dnes odpoledne jest nám opět

kráčeti tou cestou známou však

cestou smutnou Dyly sem poslá-

ny tělesné pozůstatky Petrony
Hejnýt panu Jom-í- u Hejoýmu otci
zesnulé z ústavu choromysloých
ze St Peter Mino do něhož

dána byla před nějakým Časem

brzo po tom když stížena byla
horkou nemocí

Tyto zprávy z našeho města

jsou zajisté málo potěšující než

doufejme ve Šťastné shledáni n

onom světě Protož volám z hloubi

duSe: "Odpočinutí lehké dej jim
o Panel"
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NcjstarSÍ a nejlepší místo pro schůzku jest
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lové
[MIC

! v í 130U Fíirnam ul
Pravá Importovaná piva na čepu IlasnA1c6 z Mč&ťanského
v Plzni v Cechách Ilobrau Munich Uavaria pivo Pivo
a svčtoznámé Faust získalo rozsáhlou reputaci

Kavárna pro dámy nalézá se na druhé podlaze 40tf

Co9M
i VáS čtenář

Jelikož naše zásoba kalendářů

"Amerikán'' a "Vilímkův Humo

ristický" jest již úplně vyčerpána
a i kalendářů z' Čech máme již na

máte odhodlali jsme se dávati ct

předplatitelům našim za prémie

krásný obraz "Mistr Jan Hus

loučí se s přátely svýni před upá-

lením v Kostnici" za doplatek 35c

(krámská cena obrazu toho jest

Ji 00) a anglický úplný slovník

Webstrův za doplatek la 35

(krámská cena toho slovníku jest

$700) Jsou to prémie velice cen-

né a neměly by scházet v Žádné

drahou polovici aby mi otevřela
Čekal jsem na nějaké litanie ale

TVcIkcobcIiodnícI a ImportéřKT)

LIHOVIN a LIKÉRŮ
Nástupci firmj: L KIrcht Sr Frlck 'Ierbetz

Tel 541 — 1001 Farna' ulM Omaha

Lee-GIass-Andre- esen Hardware Como

—— prodár Aji ve velkém—

Tlařtné vyrážené lakované plechové náčiní — Cínovaný plech
železný plech a Kovové zboží — Qstnntť drát hřebíky nožířské
zboží Dicykly střelné zorané náboje aaportovscé sooál

Olh & Harney " ' Omaía Heb

dopadlo to dobře Když jsem to-

tiž vstoupil do světnice měl jsem
nos bílý a vousy samý led a tu mě

moje ženuška ještě politovala
Příště vícel Váš Abuok

ELEGANTNĚ ZAŘÍZENÝ

JSostinec a Jídelnu
vlttitnl au

CToa "V KaĎpaxv Mctzofě inlčl247 Již 13 ul

Na řepu tlinf MeUftr ležák Hojné
zásoby nnJIepSfch lihovin v trhu Vý-

borné doutníky u hojném výbčru
Znamenití upravená Jídla BÍB

Vá i taneční novč zařízeny Pronajmou
io lovní! rjízul krajanů se poroučí
starý známý JOSEF V KAÍPAH

Přcdplaíto so na Po
krok Západu poiizo $1

roéné I)c Cech $150
domácnosti O další prémie vy
jtdnáváme


