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— V pondMÍ dopoledni uvítal
k nkm p V ] Stípátuk ílcti
fitmy (iffit Crntfal Trtucco
Works" v E'giu ! Vtn $i
nek le na ccmí otdmdal a

jak nlmí aJclil dfll obchody
dutné aju4tu v čhk J úJcY
bpolcčuík plně Štřpánkův p ltu

rianrk ktcrj'1 má na iUrosti vý-

robu doutníků sotva ničí vyřizo-

vali fakálky Pan Řtřpinck odjel

t Omahy do- - Crrtř olkul p ode- -

ment ntl vyhaiovat peníic ni

béře do jiných českých osad Pře

jeme mu hojného zdaru!

— V nrděli icmlrla Ctatkion
nemocnici pí LUiie Normová 1

l ijij Ciliiomía ul oáilrdkem

itanínf ktrill před týdnem titr

p?li na Mnnifnt (rul na Ciliíor
nia ul metl 11 a 13 u! byv li

maícna parastrajem Missourl

Pacific dráhy Vracela at jil

polvřčrr t nivltěvy stařičké
chudobné aouicdky kteréž byla
donesla nřco potravin a byli tak

zahalena Iq neslyšela přijíždějící
vlak až pí Conwayová na ni vy
křikla Uitoupila sic s tralřale
byla tak zmatem In okamžitě

zase na ni vstoupila a byla zasale
na druhým parostrejem Manžel

její kterýž byl strojvedoucím ve

službách Union Pacific dráhy
usmrcen byl před ao roky Zans
chata po sobě igletého syna
— V pondělí krátce po 3 hod

odpolední skonal náhle 66letý Fr
Kahoun bydlící v č 193a již 29
ul Kahoun byl po několik minu

lých dní churav avšak v pondělí
se zdálo že jest mu lépe Ve tři

hodiny odpoledne navštívila ho

jeho dcera pí Minnie Neisonová

bydlící na témž lotě ale jiném v

domku Nalezla otce v postelí a

ježto se jí zdálo že jest velmi

ospalý odešla Za třicet minut na

to nalezl mlékař J P Jeperaoo
mrtvolu Kahounovu v dolní svět

— Minulou středu vc 3:30 hod

odpoledne přišel k vážnému úrazu

Kaspcr Kochhr na 13 a William

ul Koclilcr aloje ua plodním
konci pouliční káry chtěl sesko-

čit! dříve než kára taslavila ale

nešťastnou náhodou vtažen byl

pod káru a kola její uřízla mu

— Výletu pořádaného p S ť
Kottoryzrm do Corpu ChrUtl

Tra nUaitniU o tito krajané:
Aloi Němec Václav HanillČck
o Tuma a Matřj Truhlář s

Omahy Mike Klpr F K Sín

dcllí a J II Pojar 1 HcwcHs

Adolf Tomci Janus R Dudycha

t Clarkion Bohumil Chmcllk

Dodge a Hrry Henner Friend

Neb Výletníci vyjeli c Omahy v

úterý vc 4115 hod- - a jak ni n dě

leno přisedne k nim cestou na jih
více ještě krajanů 1 Kaosas a

zOklahomy
— Zubní lékař Uailcy zaměst-

návající českího assistenta ručí

ra veškerou práci jím zhotovenou

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku — S

— Včera vepiulí ve Šťastný pří-sta- v

manželský p Karel Semerád

a slč Francts Krajákova
Novo-manželů-

gratulujeme
— Do obydlí p Ant Stejskala

řezníka na jižní 8 ulici přibyl
včera malý ale vzácný host— stat-

ný synáček Gratulujeme

právy spolkové

Lože Jan Hus ě 5 Kof P

odbývá schůzi svou ve Čtvrtek 23

února v Sokolovně členové jsou
žádáni by se všichni dostavili

B Sláma S A a P

wnt rrngTTivrwf!
rliintni

Xrn 11 lf s: NetiMírtlcl
10 a William nl Omaha Mh

VfUslnf Metfif UHk Jkkot lpfé Importo-ri- n

plKfflfké Ktála n írpn Kofbelo ln

ncjlejlí lihoviny prMfi 1 r velkém Tep!

4kk na poiáiláuí
%

2tř

levou nohu Nebožák byl dopra-
ven do nemocnice sv Josefa

— Nejstarším a proto také nej- -

oblíbenějším hostincem v české

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlem aa rohu 14 a William

ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou

usmívavé tváře starých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho

vlcliké ty malliiky a rámování

vic'ikých poJobiícn jťdnotiivca
— ftád Slovan jest hned oJ svého

zalolcnl vérárný a členové jeho

pracují skutečně svědomitě pro
dobro celku a nelze se tudíž diví

ti Že uznáván jest za RáJ vzorný
Nule ať Í nadile pracuje pro
zdar svůj i zdar celé Jednoty

— Danuký sbor Hvězda Nové

Doby Č 86 JČD oslaví v sobotu

dne 4 března 1905 osmileté své

trvání skvělým plesem v síní p V

J Kašpara na již 13 ul Zábavní

výbor činí pilné přípravy aby pro
ftetné přátele své a příznivce při-

pravil zábavu která by v každém

ohledu je uspokojila Při plesu
účinkovali bude výborná uniová

hudba pod řízením p Rud Fi

bingera' Bude postaráno též o

všeliké občerstvení ano i o chut

né zákusky jel podávány budou

za míruou náhradu Vstupné pou-

ze 25c usnadní přístup každému

— NejoblíbenějŠÍ štací žízní

vých krajan! kteří mají cestu do

města stal 'se vkusně zařízený
hostinec Antona Křečka na rohu

13 a Ilowakd uli U něho

dostanete v každou dobu čerstvý
a řízný Storzův ležák jakož i ta

oejlepší piva lahvová Než nejen
o žíznivé ale i o hladové stará se

náš Toník Výborný "lunch''

teplý i studený k dostání jeát po

celý den Pro ty již jsou milov-

níky doušku říznějšího opatřil
Anton výborný štof "Benton" a

lepších doutníků nenajdete v žád-

ném hostinci v městě Krajanům z

venkova doporučujeme vřele hosti-

nec p Ant Křečka a podotýká-
me že pan Anton Japance v ho-

stinci svém netrpí Telefon: A

2526 ' t—

— Čeští hostinští a maloob

chodníci lihovinami měli by si po-

všimnout! rozhodnutí č 863 po
kladoičního odboru kterým se

nařizuje že maloobchodník lího

nami který směšuje jakékoliv
množství lihovin a chová jyto v

nici- - Stařec po odchodu dceřiněstinci jich zastavil se jednou ten

přijae podruhé zase neboť nikde se přistrojil a vyčistiv kamna ode-

šel dolů pro uhlf a dříví aby si

rozdělal oheň Námaha ta však

se mu nedostane lepšího 'štofu'ani

ochotnější obsluhy Při hojném

přivodila jeho smrt Kahoun praodbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný coval po mnohá léta v tavírně a

Metzův ležák a co se týče likérů a
jednou rozstonal se otravou olo

— 0titkavý malkafaý ile"
pofivlin íuíík posleJol oeJili mi-sopuít-

5 Mřína 1955 v líni J
V ía!tpara (Mctzové) při nimi

rozdány bJo 1 as neilcpsfm ma-

skám vhodné ceny Úplná Čciki

uaiová hudba uíinkoja Jak o pil

jímný Unce tak i o irdeínou ti
hávu netančíclch buje v kalJčm
oblevili postaráno Vstupné 35c
osoba i maska Poslední pllleli-to- st

ku masopustnímu veselí v

tomto roce protoi je vyulitkujte
Mnohá krásná překvapení připra-
vena Prémie oznámeny budou

budoucuě íoxt
— "A CelebrateJ Čase" opa

kovaný minulou neděli dram klu-

bem ve prospéch uniformované

Čety Nebr Lípa č 183 WOW

byl úspěchem pokud se provedení

týče A byl to zvláště mužský

personál jenž si dobyl uznání

všech návštěvníku skvostnou hrou

a případným vystupováním Ku

cti všech účinkujících dlužno říci

že úlohy své nepřeháněli a bylo

patrno že správnému nastudování

jich poctivou snahu věnovali Z

dam nejvíce se zamlouvala slečna

Blanche Vančurova v dojemné

úloze Adrieuny dcery trestance

kterou představila s řídkou správ-

ností a oduševoělostí Paní Slá-

mová počínala si vesměs důstojně

a případně Slečny R Kmentová

a L Vodičkova slibují během del-

šího času státfse dobrými ochot

nicemi Pp B Bartoš R Ha-

velka A Novák E Bandbauer

jak už jsme shora podotkli potvr-

dili znovu pověst svou co dobrých

spolehlivých ochotníků a p J J

Svoboda získal si rázem nadšení

přítomných přirozeným svým po

Číoáním Také meuší úložky po-

dány byly dosti pěkně Výprava

hry této a maskování svědčilo o

vytříbeném vkusu ředitelstva a k

úplnému dojmu značně přispěla

hudební melodramata v patřičných
momentech vložená Návštěva

byla dobře prostřední

— Franci a Vávra jsou salonící

A number one'' proto také vždy

veliký je shon kdo na řízném

Schlítzovu moku si rád pochutná
ten jen da hospody "n Šflupce"
zavítá a kdo rád štof má trochu

silnější ten "u Šfiupce'1 vždy na

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

Vávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chutí tu nalezneš

tam lécos dobrého k zakousnutí a

ke všemu je tam stále vtip a

smích že by to byl pro každého

hřích kdo by v Omaze pří návště-

vě své nenavřtívil kumpány ta

vem kteráž snad byla nepřímoudoutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "šm4''' nekoupí 23x4
příčinou jeho smrti Zanechává
zde manželku a dceru

K vážnému úrazu přišla mi

nulou neděli kolem 9 hod rannf
vážená krajanka ní Marie Fialo-

vá matka foremana "Pok Záp'
p Jos Fialy Vynášela z domu

smetí když se pojednou na okluz-ké-

chodníku smekla a upadnuv

Velkolepý PLES !

„ na oslavu 8Ictého nvého trvúní
ši zlomila si pravou ruku v zápě
6tf K zraněné paní přivolán byl
ihned Dr Kálal kterýž ji náležitě

ošetřil a doufá Že bude pí Fialo OUUI UmUQ NUYU UUUJjUUU iUUi
v cjaIiaíii íIiia i líh i V tlil 9 f Iflfmvá co nejdříve úplně vyhojena

— Co jest nejpříjemoější? Když m V SÍNI J V KAŠPARA na jižnf 13 ulicí V OMAZE m- -

Výborná uniová hudba bude účinkovalipřijdete z práce domů a máte v

obydlí příjemné teplo a večeři

připravenoul To se dá doká-

zali jenom tím když budete

kupovati uhlí u' Pittbnrg Coal &

VÝI80H tK hojné návžtžvfi zve v ťíctfi

zásobě dříve než ho dojdou na ne

objednávkyrrá býti oznámen jako
♦'rectifier" a daří od něho v obno Buildiog Supply Co ose Novák

su $100 kollektována Provinění a Synové majitelé kteříž vám po

proti tomuto nařízení trestá se po
kutou až $50

slouží ochotně jakýmkoliv uhlím

Objednávka vás přesvědčí Úřa-

dovna v č 1264-- 6 jižní 13 ul— V pondělí dlel vOmaze p A

Holan mistr kovářský z Níobra Tel 4221 a 4222 2 1 tf

V neděli později odpolednery Neb ran íioian pracuje o

jakémsi patentu a přijel do Omany
za touto záležitostí

spáchal sebevraždu oběšením Hans
Hansen bydlící v Pacific hotelu

6 a Pacific ul Mrtvola jehonámi oa— V pondělí přišel se s
nalezena byla v 6:10 hodin večer

veselé na rohu 13 a William ul

rozloučit dávný náš přítel p Karel

Přibyl od Linwood Neb Pan

Přibyl vlastnil u Linwood pěknou
farmu a ač dobře se mu vedlo

přece odhodlal se farmu predati
ježto již neměl pro koho by s věr-

nou družkou svou hospo Jařil

Oznámení úmrtí a díkůvzdání !

Nezmřrnýrn bolem aklíícnl oznafnujem vSem nnfilrn příltulSm a rttá

mým truchlivou zvíst íei)S milovaný manžel otec a últůuf tsb

I?ctr IVInřfi
ZĎn-řo- l v no(161i dne 12 dtior W)H po ďouho trvající nemoci vo atiíří 4!

rokli a v riterý dne 14 dnora pohřben byl za velkého dínsteniitrí přátel a

známých na Národní hřbitov —Zennulý narozen byl dno 24 fervenec ISM

v Milwauhee WU a v Omare bydlel aa 27 rokli

Jeit milou povinnoílí naSÍ vzdáti ardeíné díky víem kteříž nám v trud-niáo- U

líto Jkkolív vypomohli a veliký bol niil zmírnit! ne ítiažill

ZvláStní vřelé diky naSo nechť přijme p AI JCoHuko za pronesení alov ú lí-

chy jak v dome imutku tak 1 nahřbitové H tejnů npřlmné díky nae nuchí

přijmou pp V J Pobrovaký Ed Kicbe Onea Abata( Ant Křcřek J

Vomáčka a Fr Iangpaul za prokázání poslední alužty drahému zcniil5-m- u

Dále srdečné diky naSo náleží dárcem skvostných vřncfi a kvřtin a

íice: CL rodiny Uetlncbova Fr Míchala Kraunora Pifhova Fr Hvobo-d-

Krřáiova Mayerova Wínterova Uí Marie Pelikán nl Murie VfAiia

slé Joule Matřjka alč Lillle Lotelace ílád Slovan C 78 ZČBJ Mondmiin

Plcagure Club omažaká policie epí ludřlníd z Národní Tinkárny dřlníH

z mydlárny Híaking Broa a apoludélnícl u U E Bmitha ZvláAtní dík

náí nechť přijme téi pobrobník p F Janda za vzorné vypravení pohřbu

a vzácnou avou ochotu Konečné pak platí vřelý dík náí vAem kdož po

hřbu naSebo drahého zeanullho ae adčaatoilí a lílennou achránkii Jeho k

poulednímu odpočinku doprovodili JeStě Jednou vřelá díky vScml

JOSIE MAT?A truchttcl manlelka

mílie Maiza syn FMa Koltru detra
Frank Kotlra ztlí Willie Koltra vnuk

Omaha Neb 20 ndora 1905

— Řád Slovan čís jHtii}
jehož čleostvo sestává vesměs z

mladých intelligentoích krajanů
zavedl již dobrou a chvá

Jyhodnou věc kteráž mu slouží jen
ku ctí Na návrh již před časem

v pokojí který Hansen obýval

přáteli sebevraha Cliris Jepsenem
a Cederguistem kteříž te pro
něho zastavili jdouce dolů k ve-

čeři Hansen se oběsil na šlích

jež upevnil na sloupku u postele
Přátelé Hansena uřízli a přivolali
policií Tajní Patulia a Dunn s

policejním lékařem ihned 86 tam

vypravili avšak lékař prohlásí že

Hansen jest již delší dobu mrtev

Hansen byl asi 28 roků stár a svo-

boden a má se za to že k sebe

vraždě dohnán byl nedostatkem

peněz' a zaměstnání Sebevrah

Před časem provdala se jediná

jeho dcera Maric a tu se manželé

rozhodli že se odstěhují do Boyd
okresu kde zeť jejich vlastní far

ve schůzí přijatý pracuje nyní mu blíže Spencer Ka návštěvy u
dvoučlenný výbor na zařízení u

ve spojení s albumem dcery své podíval se p Přibyl též
na Rosebud reservaci a tam se mu

Všichni Členové vloží totiž své po-

dobizny do řádového albumu a tak zalíbilo že si tam zakoupil
značně pozemku Počátkem břez

zanechal Jepsenovi dopis v němžkaždý z ntch sepíše stručný svój

životopis kterýž uložen bude v
na odstěhují se manželé Přibylovi
k zeti do Boyd okresu a teprve z ho žádá aby přihlédl k tomu aby

jeho pojistka v obnosu J500 upamátníku Obě tyto knihy zů

stanou v archivu řádovém a v na jara na farmu svou ležícf u městě
čka Gregory v Jižní Dakotě Pře Danish Brotherhood vyplacena

byla jeho matce Žijící v Dánskuhodilém případu potřeby bude se

jich moci použiti Staloť se již jeme příteli p Přibylovi všeho
zdaru! — Krajané již jsou milovnícimnohdy že v případu úmrtí člena

některého spolku nebylo lze se výtečného moku Schlitzova a kte
říž se chtějí výborně pobaviti mě

— Elegantně zařízený a bohatě

zásobený obchod doutoíkářskýhnatí slušnou podobiznu jeho ba
vlastní pan Václav Dušátko v č- - li by navštívit! moderně zařízený
1260 jižní 13 ul Na skladě má hostinec 'u Habru' s z roh 15 a

William ul v němž vévodí znávelký výběr pěkných dýmek špi

ani í sebe stručnější dáta životo

pisná Tomu praktickým zaříze-

ním jaké zavádí nyní Řád Slovan

dá se odpomocí a nepochybujeme
že í jiné řády í spolky budou pří

JONII UDER velkoobchodník lihovinami
má na skladě

fílÉá stará importovaná i tlomáci vlna kořalky a likéry

zvláště ale proslulou z r 1881 OFC&IS Taylor

Za jakost vSeho ztoíí se tvti 5a

Telefon 1815 1209 Douglas ulf 0E1AHA NEB

ček importovaných tabatěrek mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád ' Kromě toho posloujakož i velké zásoby tabáku kuřla

véno ŠSupavého a žvýkavéhokladu Slovana následovali Jest
Doutník jeho jsou k dostání v

ží vím Šaramantnf Cárli nejlepší
mi doutníky likéry jakož i chut

nýtn zákuskem 30— tf
zajisté záslužnější poříditi st spo!

kový památník ve spojení 6 albu každé solidnf místností tf


