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: i se Jewell kluk 19-ld- ý le on to

byl který min týdne obral Mid

land hotelu bérce bchofielda Tul

$ # OMAHA Lund jenž Jewella ve své světnicí

Maškarní PLESpřekvapili je týž který byl 12

prosince okradea černoškou o $37

jak minule jsme zprávu přinesli uspořádá fCf S'V

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkÁk dobl víc než míl a Čin tvůj spá — bDor Vlastislava chystá se
k velkolepé oslavě soletého svéhochal prý v záchvatu okamžitého

-- 3 Upozornění ct krajanům I

NcJIcpM tvrdá i míkká
trvání dne 6 ledna v Sokolovně lWic!(ýPodpSol(oli !

v Kobotu dno 20 lednu '00 JjyJiŠílenství

— Skvělý zástěrkový ples uspo Zábavní výbor se přičiluje abyubil vSebo druhu doNta- -

u itarého uspořádal slavnost jaké prý doradsji na bylvestra 31 prosincencto vždycky
inámóbo

sud v Omaze nebylo VstupnéPodp Sokolky Tyršč I v síni p v síni 1 V Kašpara na jižní 13 ulici

pán dámou Ji 00 zahrnujíc veJ V Kašpara Jak nám sděleno
Vilupnél Manky ftOc Ncmuxkovaiií 23 ccnlflČeří další dáma 50c Pro oslavupřipravil pořádající výbor návštěv itu získána jest výborná hudba pnikom vse pohodli postarav se o f 31x3 K hojné návštěvě zve v úctě Pořádající výborS li Letovského Též chystá

I LEVI-H- O

715 Již 13 ulice

TEL 1918

Dobři váha — rychlý dovoz

občerstvení všeho druhu vzorný
pořádek a dobrou hudbu Nikdo výbor znamenitý program 16

nechybí kdo v neděli na zástěrko — Každý se diví proč tolik
vý ples si zajde neboť pobaví se lidí hrne se do ebehodu Čís 1833

Vioton ul lnu vede tam obchod

'

A tam zajisté znamenitě Dámy jsouTTTTTTTVTTTTTTTTTTfTTTVT
výborem žádány by v obálce při Č?ský řezník CHAS J PASSICK

{nesly odstřižek své zástěrky -- -
— Pamatu te íe FRANK KA jehož vždy Čerstvá masa všeho

druhu výborné uzenářské výrobkyŠFAK vám prodá uhlí mčkké Vstupné 33c
— Sbor Vladislava £ 39 JČD nejlepší grocene v trhu tííí setvrdé za cenu jako viudo jinde ale

to vil uspokojuje že učinili jste výborné pověsti a přízni českých

Zástěrkový ples
tJl'OÍ(Al)AJÍ

Podp Sokolky TyrS čís I
21a Qylveatra

v neděli večer dne 31 pros '05 v síni J V Kašpara

Výtečná hudba zajištěni
Zwíálck r H hodin nfor Vxtupné 25 cenili osoba

'í

chystá se k oslavení so-letéh- o

svého trvání na den 6 ledna 1906
v Sokolovně uspořádáním "Elit

hospodyněk Je-- li v okolí ještěobjednávku u Čecha nxm

PÍUjME SE ihned 500 statných
některá jež zboží jeho nezkusila

ať tak co nejdříve učiní a jistě neního plesu" Dude to soudě dle

příprav zábava pěkná jež již
delolko ku skládání velkých skle

bude toho litovati 1 2tí
nic Storzova ležáku na 6 a Pacific

—Hojně čerstvou grocerií zásoul BliŽSÍ zprávu podá každému
by přlncly 20x3bený obchod vlastní

lir-- v obílce xUtři7ck vé zántřrkyretr JU bvacintt
ústně Anton Křeček hostinský

PRODÁ SE za #1600 oa mě

fini t plátky velký dám o 5 svít
K hojné účasti uctivě zve VVIíOKČís 1342 jižní 13 ul Obchod

sama sebou se doporučuje Při-

chystán též program zábavní ob

sáhující čísla zpěvní hudební de
klamace a duetta Vstupné vy
branou večeři v to zahrnuje pán
s dámou li 00 další dáma 50c- řiád Omaha č 144 ČSPS

odbývá skvělou zábavu v sobotu

tento jest jedním z nejstarfiích ob tE§itiiiitiitaiitiitiiiitiBitiEtstataničích a velký lot na 13 ulicí

blíže Williami Bližší podrob
chodů na jižní 13 ul Zboží jest
vždy čerstvé a prvé jakosti Míra

nosti sdílí P I Kašpar 1331 dobrá neb u Svačiny nikdy nehle
William ul Omaha Neb 1 6tí

dí se na nějaký ten přívažek Zboží1 The Womaiťg (lul Id
dne 6 ledna v síní J V Kašpara
Jest to zábava uspořádaná na

oslavu uvedení většího počtu no
možno též objednat! telefonem

510 New York Lííe Iildg Omaha Tel F 1834 lítí
započala 1 obstaráváuím míst pro vých Cleno do Jednoty ČSPS

Není pochyby že všichni členové
— Krajané již jsou milovníci

všechny ženy jež hledají zamést
výtečného moku Schlitzova a kte

patřící k Jednotě této jakož ioáoí jako: 'ivadleny pradleny
říž se chtějí výborně pobaviti mě

ftád Omaha číslo 144 Č S P S

pořádá

skvělou zábavu
v síni J V Kašpara

v Hobotu dne O lednu lf)OG
Začátek v 8 hodin večer Vstupné 35c osoba

K hojné návštěvě zve VÝBOR 30x4

5

i
li

velká síla příznivců jejich dají si vkuchařky jakož í iluŽby ve sluš
den ten dostaveníčko na zábavě
bratrského sboru který vše po

ných rodinách

POTŘEBUJEM nřkolik apořá
danech dívčat na práci do vcamča

aluZných domácnoatf Mzda $4—

S6 týdní

třebné k srdečnému a přátelskému
pobavení obstaral Vstupné 33c

— Městský stavební inženýrO bližší podrobností hlaste se aneb Withnell vydal min týdne pro
pifite: Tne woman's uuiid 519 hlášení dle něhož všichni kon
New York Life Iildg Omaha

traktoří a ti kteří zamýšlí stavětíNeb 13— učiní dobře pakliže předloží mu
— ZKUSTE naSe výtečné Pea

y? t a n lul 4 i ~i y L 1 L 7a
ku schválení plány a rozpočty ob

mýšleoých staveb Min týdne za na oslavu irvani usporaaa 11uhlí k vaření za #3 50 tuna Ta
ké máme velkou zásobu znameni

tého uhlí Illinoíi kusové $6 25
staveny byly stavby dvou budov a n

li by navštívit! moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s z roh 1 3 a

William ul v němž vévodí zná-ai-ý

a oblíbený hostinský Karel

Chleborád Kromě toho poslou-
ží vám Šaramantnf čárli nejlepší-m- i

doutníky likéry jakož i chuť
ným zákuskem 30— tf

—- Nejstarším a proto také
hostincem v české

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na 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-

stinci jich zastavil se jednou tec

přijde podruhé zase neboť nikde
ae mu nedostane lepšího '£tofu'ani

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů aj

Sbor Vlastislavatoho důvodu že neodpovídaly
městským ordinancím a protomenlí (nut) 16 00 ťřesvédčtese j:

č 29 J Č D j
o 0 ledna 1000 i
lil a Dorcus ul £)
— --w- g--y

Withnell doporučuje každému K v sobotu vecer dn
předložení plánů ježto tím vyhne 0 v Bokolovné na

objednávkou Zavolejte nás tele-

fonem 4331 21x1

PittsburgCoal & Dldg Supply Co

Jos Novák a synové
1264 již 13 ul

se mnohý nesnázím a zbytečným
vydáním
— V minulém zasedání měst

ské rady odhlasováoa byla resc
luce jíž povoluje se všem voleb

— Za vánoční dárek věnovat

někomu badrovoi "dálinu" není

odporučeaíhodno praktičtějším je

pfipraviti se raději na příště po

stmím Fitvs :s
j! n vybraným programem fi

Výtečná hudba S li Letovského účinkuje 20x4 0S
Vstupné večeři v to zahrnujet Pia 8 dámou $100 Další dáma 50c J

ním klerkam plat stanovený na
V7í

Í3 denně — V téže schůzi schválil

mayor Moores resoluci dle níž má

se uzavřití kontrakt a professory
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

chemie na universitě Greightonově
na bakteriologické a chemické

prohlídky pro město Rovněž židný "šmejd' nekoupí 33x4- "i

#

5

středisko Čw lifl z Oniahy I venkora Jcntoprávněn stavební inspektor With-

nell k tomu by další pokračování
novostavby Haydenovy dělo se Elogantní5 zařízený HOSTÍNEO f

ktorfi vlHituf
dle jeho náhledů a doporučení Jos nSTcydílr [fž 15 a Howard ul

— Nemalý shluk lidu udál se
Vítořnf Krugliv "Cablnet" itiSlo n fepu Jakož 1 nellenSÍ piva lahvo

min streay večer na 15 a Uou- -
Na ikladA má potí o ta nellopM vína Jeiuud liUíry a výborná iloutní- -vá

'iU
uuutoy 7AKuwii vzav po ruce

O tiojnou [lilioft kraau6 UM JOS NOVÁK

— Franci a Vávra jsou saloníci
'A nurnber one'' proto také vždy
veliký je shon kdo na řízném
Scblitzovu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u ŠDupce"
zavítá a kdo rád štof má trochu

silnější ten "u Šfiupce' vždy na-

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

Vávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chuti tu nalezneš

Um lecos dobrého k zakousnutí a

ke všemu je tam stále vtip a

smích že by to byl pro každého
ořích kdo by v Omaze při oávště
vě své nenavštívil kumpány Iik
veselé na rohu 13 a William ul

glas ul kdy krátce po 8 hod

vyběhl z Karbachova bloku jakýs
mladík pronásledovaný dvěma
muži Na svém Atiku vypálil za

sebe mladý dareba ránu z revol-

veru chtěje zranitt avé prooá
4

tledovofky jako zázrakem však

způsobu pana Mike Kotcbe 13x1

již 13 ul který obdržel na

štědrý večer od své paní hezkou

holíinku objednanou u porodní
babičky Josefy Šlogrové

— Poslední den roku 1905 se

kvapem blíží Několik jen ještě
dnů a uvítáme nový rok od něhož

skoro každý z nás zajisté přeje ei

a očekává lepšího a snesitelnější-h- o

osudu Chcete li jej řádně
uvítati a Sylvestra vesele oslaviti

zavítejte tuto neděli 31 prosince
do Sokotovny Nebudete toho li-

tovat! Těl Jed Sokol připravila
veselý program jeol samlouvati

bude se každému Po vyčerpáni

programu ples za tvukfi výtečné
uniové budby Vstupné pouze 33c

Katdý srdečně zván a vítán

— Min týdne odbýváno bylo

před sudím Suttonem přelíčeni v

případu pověstného JaS plynové-
ho kontraktu jejž otcové misa
uiavíeli se společnou)! Odpůrco-
vé smlouvy té soatl se soud pře
vldčiti o oeplatnokti uiavřcoébo
koatrsktu a vvlly na jívo mnohé

iajmavi skandálky
— Ncls llaoi obuvník by

dlící f t 1703 sev 14 ul nali

ten byl v pluk rioo utopený v

tiré otpothtiovaoé Ha Jal v po
aidl oa dvoř u jeho pht)rl)ia
rulliajícl Jak jeho iui ůfadim
i liiili pil ittntta v potíc J n

nezasáhl nikoho ač neobvyklou
scénou tou velký dav lidu se sběh

Nejlepší HOSTINEC v městé vlastni
m NtisthNt pij A Q I! OTU I CD ivAp roh
Omaha X b UHU lil O I I LLElíf 13 a Howard

Má na tklailS utliM Importovaná a ilomilcí

vlna lilrór3r a do-uitnilr3- r

Vítttřnf Hlomftv l)Iík Ale nařtij u NeJlepM piva Inhvuvi
Ckutný aákuaok vMy po rut-- Obaluba vsorná Tlt)ín AW'30

Kralané a Omaby I a venkova uctlv6 Htlánt aby to ncopomvnuli
na ct li do uiAmIi twU i uťtta tsvul u nurťbn iiiiui'bo V II Millera

nul Ničsma byl v krátce chycen $

tstčeo detektivy Ferrhem Dun
oem Na policejní stanici udal
mladík avé jméno co Peter Jewell

— Chvalně známý český dout- -

oíklf p Václav Dulátko jehož
vkusně tilitený obchod naléiá seKarbacbovft budově překvapen

č uoi jiíol 13 ul obdrlcl
právě hojnou zásobu pravých

bvl právě kdyl prohledával míst
nou patřící Jut Luodovi pátraje
po penéilch Lund vstoupil do

světnic a spatřiv um ciiiho

i %

v:

českých dýmek a špiček s mořské

pěny oblíbených českých porcu- - V7-- 1

mul táiat se co lim dělá- - Týl lánck dlouhými troubely a vůbec
všeho co do oboru toho oálcilmísto odpovědi vytiiil revolver a

limlřil k dveřím chtěje upuh- -

VZOUNfi ZAfifZKNÝ

řezniolcý a uzonAřský obchod
Uinl

Jos Nojopinský & Co
r U a NUtlaiH al Omaká

Ilubiitf vťbír řrt#bi iu vlbo ttruhu mIi1
)ktil a i trtiy i)Uif M ZUiii yn-bk- uiUř'
tkl síAI o i'fiť'l inu íu a ]Iihi intuivHtU u otrlTtiirON 141

Předměty tylo jikol i bednička
noutl Lund jej ladilel v tom

lik aitadil tru lupič liloau riam
výtečných doutníků jeho bodl se

výborně ia dírek vánoční Za

itavl ta u nlho 1 prohUdotu tiprchnul byl alt jk výi u llao v

ulici iidrleo Na stanici ptiiail fho ilioby 19ti


