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— V pátek minulého týdne pří

pravili manželé Špiikovi Č ioot

Oznámení úmrtí a díkůvzdání!

HluboWm Zalcm Hkllřenl 1CUijciiie vScni avým přátelům a zná-

mým ze nál vroucní milovaný maníci a otec

Viíclav Baiidhatier
tlSe kkona! králce o nfiluocí na nedřll dne 18 února IM v příbytku
uvé dcery ve iiláří 81 tet — Zesnuj narozen byl dne 8 ledna 1822 v

VtvUkkU kraj ikeAký v čecbáclt
V sármutkii naSeni doxnall jmtie tolika důka(l nelíčené iOUHtraiitl

lánky a práteUtví íe cítíme ae jwvlnna vRcrn tímto Kpftaobem díky
vxdátl Zejména unřítiiný dík náafedujícíin Slecbctnýni dárcům kvítln:
Kbrn VJíutliiUva K 2') JCD Hmíí fív Hboru Iyra Rádu Dobromila

f 116ZCI1J Tábor Ivy ř 2 Král DruJky Cenko-A- Dram Klub a

řlřnové AOWW Dálo vřelý dík nechť řIjniou vážené rodiny M II

llurcfiova MlSkovnkch Taticbcnova Km Čermáka Ko-

nických lvíkova riťhova Ncjdlova a Zelených Dále Mina Jcnnlc h
KcdlleM V J Kaba Jo Krejčí ťanu Joa KrcjCímu tél díky Ka

vnorné vypravení pohřbu Díky za kvřtlnové dary bývalým aoudru-hfi- m

v t v JlrnS rodinám Homoloví Smrkovnkých a vůbec vKem

oatatnímJlS! Jména avá neudali nebo JIcliX jména zjíntltl jame neinoliH

Upřímný dík atarémii příteli řečníku Janu Konickému za alova ťitčehy
v domfi nmulku l na hřbitov p H U lyclovnkému za nniyícový kvar-

tet a atarým přátelům zemřelého rm Vác Kubcovl V Knfrelthaícrovl
lfr rnjrpuiilovl Kr Hvobodovl Jon Novákovi u Vr Novákovi kteří
Kennulému prokáxall pottlední prátclnkou nluZbu co čentnd průvodčí
ntráX pří rakvi Koneční dekujeme víem kdoJ! Jakkoli bol uág umír-

nili ne nnužlll aneb v iHmledních ti'?kýcli chvílích nám nájminocni byli
Hlechctné projevy Vale nu dlouho utkví v mynlích naSlch

Amin llandliaucrovii
truchlící manželka

F W Jiandlimicr n rodinou
Anna Kalina n rodinou

Uiiialiu Neb 20 dnora IM

zvtiitč oblíbené i hleda-
né výborné druhy

Olilo u Itoek Sprlns
obdržíte v jakémkoliv
množství i kdykoliv u

ILEVI-H- O

715 Již la ulice
Tel Dougla 1918

jižní 10 ul přkné překvapení
detruřcesvé Llilce uspořádsrle
liotinu na Oklsvu x 61c lých její
uaroztnin K hostiní dostavilo 10

16 družek UliUiných ze inámébo

klbu "Máj" ilottina t yla velmi

bobitáj káva Čokoláda kejky

dorty různé ovoce zmrzlina a

různé obicret vujfcí nápoja byly

milý ti hostům předkládány I ' f i

milé a upřímné zábavé strávily
úíaftnica níkolik hodin Zajisté

I)o (Jíme se Žo "Cvičící čets

Nebraiská Lípa č 183 WOW"

jela v pondělí do Ycrk Neb za

přČinou slavného uvádění lamně

tího ČNla čítajícího asi 150 Členů

do Ústřední Jednoty
— Každý se diví proč tolik

lidí hrne se do obchodu Čís 1833

Víoton ul Inu vede tam obchod

Čtský řezník CHAS J PASSICK

jehož vždy čerstvá masa všeho

druhu výborné uzenářské výrobky
a nejlepŠI grocerie v trhu těší se

výborné pověsti a přízni českých

hospodyněk Je-- li v okolí ještt
některá jel zboží Jeho nezkusila

ať tak co nejdříve učiní a jistě ne-

bude toho litovali taií

—Hojni čerstvou grocerif záso

bený obchod vlastní

Petr M Svačina
v čís 1241 jižní 13 ul Obchod

tento jest jedním z nejslsrlích ob

chodů na jižní 13 ul Zboží jest
vždy čerstvé a prvé jakosti Míra

dobrá neb u Svačiny nikdy nehle-

dí ao na nějaký ten přívažek Zboží

možno též objednat! telefonem

Tel V 1834 !5-- f

— Francia Vávra jsou salonlcl

A numberone'' proto také vždy

veliký je shon kdo na řízném

Schl[tzovu moku ai rád pochutná
ten jen do hospody "u šflupce"
zavítá a kdo rád ítof má trochu

ailoějSÍ ten "u šflupce" vždy na-

jde to ncjlepÉÍ a doutníky jaké
kouří Mahomed v ráji Franci 1

Vávra také tam mají a pakli oěco

přijde tobě k chuti tu nalezneš

tam lecos dobrého k zakousnutí a

ke všemu je tam stálo vtip a

smích že by to byl pro každého

ařích kdo by v Omaze při návště-

vě své neoavftívil kumpány tak

veselé na rohu 13 a VVilliam ul

— NejstarŠím a proto také nej- -

Že vzpomínka na přkné ty oka

Itr Ziky dlouho zftstsoe viem úcsit
oicím v psméti

— Mladý lid církve českých
Dratří v Omaza pořádal duo 14

února vo itřcdu zábavný večírek

který tt dotřo vydařil' Poltmistr
p Musit a icho aiiiitent p Šíller

mřli plné ruce práce a rozcaíláoím

Valentinů Každý s přítomných
odneal si nijaký Valentine bo

dávány byly zákuiky

Oznámení úmrtí a díkůvzdání !

Ncrinřrnm Kalem nklíícní ndílujeme vícm přátelům a známým
truchlivou zvent Ke nade vřele milovaná dcera

AIIIUI OvotVilfovit
na yínont ne odebrala ve ftvrtek dne 15 února 1906 a dne 17 dnora
na Cenko-Národ- hřbitov v Omaze K)hřbcna byla Zemřelá narodila
ne v Omane dne 1 Června 1HHS

Vzdáváme nejvroucnéjlí díky vlem tím kteří milenou naRl dceru

po f dHSl nemoci její navltřvovali a jl jakkoliv potéfiitl blcdíll
ZvláStní díky nechť přijme Vlanla JJartoRova ss Mnwood která k

nemocné aentřcnce přijela Jlí přeá 2 týdny a jl v její Uíké nemoci oíc-třova- la

Dále vídáváme díky paní Kounové za posluhovaní p Vác
Hchnelderovi za obntnrání nhnm p Otakaru Charvátovi za alova ú ti-

chy v domé nmutku a pí V H Kendlové za řeí přednetenou na hřbito-v- č

Panu Otto ťlalovi z Denver za kvíllny darované v Cane její tížké
nemocí Zvláštní díky ct Sboru Omažnkých Hokolek za navStívování
a k v"t lny darované po dobu trvání nemoci naíí drahé ennulé

Dále vzdáváme díky vlem dárcíim kránných květin a vřnců polo-ícnýc- h

na rakev a nlccs "Ct rodinám J Hoffmanovi J Zelené K

Altmanoví Vác Hchnelderovi Ant Dílkoví V M Svačinoví J
Krumlové V 1 MartoRové 11 W IlarloSoví a K: W HartoKovi ni

M Htaré ťanny Hambekovéj pp Joh Bhlmankovi a K P ťitchovl
Ct Hboru OmaJUkých Hokolek ct Sboru VlantUlava C 29 JCD Hra- -

oblíbenějším hostincem v české

— Smutní proslavený aoud 1

pověstným banditou Pat Crowem
skončen byl min pátek odpoledne
kdy porota v jejíž rukou spoříval
onud usvřdřenébo únosce veíla

do soudní síně soudce Sutlooa

prohlásila Pata Crowe-- a nevin

ným Sífl která toho dne byla
zvtdavci v pravém slova smyslu
namačkáni nebyla zajisté nikdy
svědkem rozsudku tak ponižující

boa zahanbujícího JJebem celého

minulého týdne vyslýcháni byli
svčdkové v případu tomto a vý-

povědi jejích až na velmi skrovné

výjimky shodovaly se Crowca

Praze jest bez odporu hostinec

řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlem na rohu 14 a VVilliam

ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdeto tam

— Pamatujte že PKANK KA'

ŠPAU vám prodá ubil mČkké 1

tvrdé za cenu jako vřudo jinde ale

to vác uspokojuje že učinili jste
objednávku u Čecha xixm

tW Uhlí tvrdé i míkké víech

druhů prodávám za ceny na trhu

nejlevnějfií Dobrá váha rychlé
dodání Zásobte se než opít
uhodí studená vlna Objednávky

vyplňují so rychle a správně

John Swoboda

aCxj i a WíHiam

HLEDÁ SE siarSÍ Žena k oSe

třování staré churavé paní Plst

přiměřený O blížil přihlaste ae u

K J Kirchner

tí 1304 VVilliam ul

TI10 Woman'8 (Julie]

519 New York Liíe lildg Omaha

Neb potřebuje několik clufioých
děvčat pro všeobecnou domácí

práci Mzda od f 4 do 16 týdně
O bližší podrobnosti hlaste se aneb

piite: The Woman's Guild 519
New York Lííe JJ'dg Omaba

'
Neb 13 —

— Milkami ples odbývaný
minulé soboty Loží Věrnost 'li
padu Čís 474 P U A- - těíil se

alufiné návštěvě a masek dostaví

lo se hojně Tentokráte byli roz-

dány nejlepfcl a nejcenněji! pré-

mie co kdy ještě bylí dávány
Následující masky poctěny byly
cenami: Mužské ceny: 1 Pře

mysl "první oráč" — pVác Ze

zulák II Sedlák a Selka- - - pí
Marie švestková a pí Larsen

III Svatba Longworth-- a a Alice

Koosevelťové — pí- - ííoučková a

pí Vojířováj IV Flašinet — p

Václav Vejvoda Ženské cen):
I tíulačky — pí Svačinová a sl

Anna Svačinová II Královna

Orlů — sl Bar Hoffmanovi a p

Josef Culek III Nevěsta do hro-

bu — sl Anna Fous IV Japonky
— pí Vlčková a pí Charvátová

V zvláštní cena — Kolumbus

před Issabellou — p Wm Ho

skovec a sl Marie Hoskovcová

Následující šaškové obdrželi ceny:
Geo Iiozdčch Ant Uasoun a

Kliáš Po rozdání cen rozprou-

dila se veselá zábava pod řízením

hudby p- - Letovského která po

trvala do a hod nud
— V sobotu dne 4 února do

crovodili Četní přátelé k poslední- -

třím nunciovým a všem ontatnini ktcri na v teto truane notíjK)tíiitl
hlcdíll NcJupřímníJU nale díky nechť přijmou členové T J Hokol

četnou společnost a ?% nálevnou

usmfvavé tváře starých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zaatavil se jednou tec

plijde podruhé zase neboť nikde

e mu nedostane lepšího 'Ětofu'ani

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý Žízný

očividné usvědtily Porota svým

nemužným a nesprávným nálezem

jakožto nonlčí rakve Sokolové Oldř Jelen Jar Jelen Joh Twinjfpaul
ť'r Křeček Vine Novotný a Jon Hcyduk Zvláštní díky vzdáváme

p Vt Jandovi za vxorné vypravení pohřbu

E a OTIUE DVOŘÁK
truchlící rodíte

''rantifek Ftrdinand Josef bratří lífie Rosie Olga sestry

Omaha Neb 19 února 1906

ve zločinu tak jasné dokázaném

zaslouží víru pramálo úcty za své

jednání Po přečtení rozsudku

Metzúv ležák a co se týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kru ml

lidný "šmejd'' nekoupí 33x4

Projov soustrasti I
John Yirak

přeje si oznámili Že jest kan

didátem do městské rady z

io wardy a Že jeho zásadou

jest:

j
-

': í -

" - ii
' Xv t

L jLJ

dal se přítomný dav do hlučuébo

applausu a vře tlařilo ae k "hrdi
noví" chtíc mu gratulovat! Soudce

Sutton vSak neohrožení a o tře

pokáral shromáždřol za oslavová

ni zločinu tak vážného a dal sífl

okamžité vyklidili Poté propustil
porotu jíž ani nevyslovil obvyklý
dík za správné a vířné plnění
uložené povinnosti ba zakázal i

osvobozenému Crowe ovi dík po

rotí vzdáti Pat Crowe byl v zá-pt- tí

na to opít zatčen a dopraven
do Council Dloíís kde bude se

mu zodpovídá') z přepadeoí a

oloupení pouličních kar ~ Nález

poroty způsobil ve všech vrst-

vách obyvatelstva omažskébo po

chopitelné rozhořčení Porota jest
za nesprávné své jednání ostři
kritizována a kritiky té li plné za

slouží Osvobozující rozsudek pro

NoJIcpSí pro ziíjmy mésta a
2x7poplatníků"

vyulovujetne tímto viícným ro
(línám i %

F W Bandhautra

Jana Kaliny a

pi Anné Bandhauarové

mul úmrtím milciiliootce a tnarc
Sela pním

VXC IJANDHAUKKA

jerií ukoijíil tle % rána dne Ift

února
Kéí vSetiojfcí Cm brzy xaciií

boktnou tuto ránu

Rodina Ilurefcove

Krajané kteří do mésta buď za koupí neb jakoukoliv jinou ii- - $
leŽitostí zavítáte neopomeňte navštívit starého známého j

J M FIXCSÍ 0 S Saloon 1
tak velkého provinilce který svým

časem aám přiznal se k vině mu
3!2E3ES

kladené a Cudahymu nabízel

$31000 pakliže od pronásledo
v Č 1520 IDodfjo Ml

Jest to v samém středu mésta pal bloku od pošty
Projov soustrasti 1

Črtká společnost stále pohromadé 7- - 5

vání upustí jest přímo pobídkou

pro menll provinilce by provedli

raději už vždy zločin vfitžl Jed
náoí poroty bylo hanebné a nedá

se dnes žádným způsobem omlu- -
tasataHatea(

Upozornčni ot krajanům !vili neb odčinili

— Známý knlao Frank černý

mu odpočinku sleč Aunu Dvořá-

kovou dceru známého krajana p

K Dvořáka č 1315 již ta ulice

Zesnulá narodila e ide v Omaze

dne 18 června 1 8S5 a umřela po

nemoci asi měsíc trvající Že

zemřelá těšila se uiUé přízni a

přátelství všecb dalo se souditi z

velikého účastenství při jejím po-

hřbu Zvláště naše Sokoiky jichž

byla horlivou družkou dostavily

se v hojním počtu Po rozloučení

v domě smutk t při kteréu po-

mluvil p Otakr Charvát pllpaď
nou leč vydal se průvod asi o

I ftl třetí hodině na nmibký %~%

sko Národní hlb tov Zda u ote

vtcoétio lnobu fiomluvila SoWolka

pí I'f S Kendlová po černi

hlt ubiu tíkev do hrobu

Cl budiž ijl památcil

bydlící oa 17 ulici poblíže Center EMIL M DOBRYZSE EXPRESSAK 1

Vyntovujente tímto ujlSlfní
htutaiké italí ut rtuti mileným
nevírám itttiím

Annl Kalinové i
Emilii Bandhauirové

nati Uiletnou itrálou kterál
klllil j limrldil mltuy ní Ito

Jt jkh utc

VXC IIANIUIAUKKA

II

M lUiflovi f4

již ro oíkol k týdnů lei I nemocen

v St Jot ph boipitllu ran Cti
nó ikt tleném Lola tlilo I A

ťbujt aáljfUk utiilarivi vikru dopravu ttvaiatlel a
V tllro kotul vle eo V obor Uhlu uálell riaým krnjtoBra
tHitUiuit Iptival i rjfťliltí sa feov íHinřené Mun to
l [i U v4m lrtié ttfltl na topui Jnkol t druké rukv
etfi 1 lUvobuí

AUUVV a má mni Čechy hojně

OraJovaa Jeho aaUii i croutln v Motele řraai TEL A 1114

Obydli ř 1461 j it 14 ulic- - Omiha j_

přátel Jak jtme ivIdeH clil fe

il lépe a my doullme l únlim

llsata bity podali s chorobu jho
talthuatl a jj iduvého propit
niti T?Vf f f Ifftftftfffff ft ttft?f fflfVff ffTTVTTTTTrVe


