
Pokrok Západu
státní o náležitou opravu téhož

požádán býti mohl Město říze-

no iest přítomně charterem vypra
covaným r 1889 kdy potřeby So

Omahy byly zcela jinými než ny-

ní jsou a proto všeobecně doznává
se že opravy v nejednom ohledu
nutně zapotřebí jest

— Požární maršál Smith přišel

Z NAŠEHO MĚSTA

%
f
— Česká továrna na rukavičky

ípiřestěhovala se v minulých dnech
do čísla 1906 jižní 13 ulice blíže

Centre Jak jsme již sdčlili má

lirma ta též výstavku v budově

vyrabitelů a sice v severní části

vedle výstavky paní Bensonové

Kdokoliv výstavu navštíví neměl

by opomenout též se zastavit u

Omaha Glove Manufacturing Co

Donátovo kvarteto rozhodlo
se vystoupiti před naše obecen-itv- o

ještě jedenkráte —a to v nej-bližší- ch

dnech v síni Kesslerově —

v té naději že ltonečně tentokráte

ve středu odpoledne k vážnému
úrazu Nalézal se na cestě k ohni
a při rychlém přejíždění poulič-

ních tratí na 24 a M ul byl z vo

zíku vyhozen a značně potlučen
— MaH hudební koncert můžete

slyšeti každou středu a sobotu ikolektor a když Koutský mu chtěl

potvrditi obnos za vybrané pivo
v obvyklé výši za sud žádal agent
o 'válečný dolar' více Ten pannáležitého uznání se strany zdej

večer v hostinci Václava Pivoňky
na 24té a L ulici v South Omaze

Koncert provázen výtečnou malou

desetiletou houslistkou Annou Pi-

voňkovou a žádný kdo navštíví
Omahu a South Omahu by neměl

Koutský což je zcela přirozeným

platili odmítnul proto že má pe-

vnou úmluvu na přesně určenou

han co hlavní a jediný svědek se

nedostavil byl obžalovaný soud-

cem žaloby sproštěn S' tím však

spokojen nebyl zástupce návlad-níh- o

okresního a tak přelíčení na

odpoledne ustanoveno— výsledek
byl však týmž Shanahan zaslal
totiž k soudu dopis v němž odmí-

tá co nejrozhodněji proti obžalo

vánému vystoupiti a tak nezbylo
nic jiného než Davise na svobodu

propustiti tak aby dále lidi mohl
okrádali

— Viděli jste Papeže? Ne to-

ho v Římě nýbrž hostinského v

ho Omaze na 26 a N blíže ná--

opomenouti Václava Pivoňku nav- -cenu piva až do vybrání celého

obnosu který dle kupní úmluvy

šího obecenstva četnou návštěvou

íe mu dostane Představení to-

hoto kvarteta nejsou žádným tingl

tanglem jako v novém 'Honky
townu' na 13 ul poskytují se ji-

mi zábava ušlechtila a zaslouží si

plnou měrou návštěvy co nejčet-něj- ší

— A T Bloud z Ravena Neb

štíviti a malou tu umělkyni
dt83tf

Přítomně jak již předešle jsme

psali našli šenkýři v pivě—vlas a

rádi by tůze rádi by se ho zbavi-

li Dolarovou válečnou přirážku
uštědřili ve svorné lásce pivováry
saloníkům k zaplacení a tito po
většině na bohatých sládcích od-

vislí chtíse měřením a jinými
dopočítati dvaceti no-

vě přiražených pěťáčků na sudě

Odbyde-l- i se to ledaskde pouhým
zatínáním zubů anebo různými

Špíčy v těch nejrůznějších varia-

cích moll a důr zarazí se pivovár-sk- é

panstvo předce sem tam vidí-l- i

opravdový justament který ne-

lze zlomiti 'módním' vyházením
nebo jinou privátní zábavou s kon-stčbl- y

a podobnými dobrodinci ve

za svůj majetek Schlitzovi proda
tj

i
W G SLOANE & CO

obchodníci s

ÉfíKl 1É1É fOOlelf

v řislo 407 409 411 sev 35 ulice
South Omaha

JHbmb__ Telefon 336

Zboží se prodává dle libosti buď za botové
neb na splátky 4lt(

G H BREWER CO

ný k požadování měl Agent po
zcela zbytečném vyčepování svých

mozkových patoků odešel na čer-

stvé povětří a chtěl se schladiti

žalobou podanou u soudce Foste-r- a

na J Koutského na doplacení
dolaru na každý sud piva vybraný
od doby prohlášení zdražení piva

pivovárem který dle náhledů pi-

vovárů a jich agentů ovšem ho-

stinští a obecenstvo platiti mají a

musí!

Sraží! 79tf

V pondělí vyvoláno v soudě

jest patrně také jedním z těch

hloupých Přijel se podívati na

výstavu a při tom chtěl také vidě-t- i

Omahu při měsíčku kterýžto

špás hezky draho mu přišel Než

'na devátou' zabloudil měl v kap-

se $760 na hotovosti a když z

lásky se vzpamatoval se-

znal že jest o celých $660 leh-

čím Žernu stovka zůstala za

to má co děkovati té náhodě že

vAnnřrhn nřehlídnuta bvla Dámi- -

policejním přelíčení s Tom Loftu-se- m

obžalovaným ze střelby s

zabití — jelikož však ho
řejného pořádku

Panstvo které vlastní 'brebe-ri- e'

různých zvučných jmen ku- -
1 l Írstinský Mike Hart z jehož postře- -

ení obžalován byl se vši určito
stí prohlásil že Loftus není jed-
ním z oněch dvou mužů jimiž

přepaden a střelen byl musel na
i svobodu propuštěn býti Ve vaz polirobníci a půjíoratelé koní

3 sev 25 ul So Omaha Neb

4tf Telefon Cílso 30

~ -- i 1

řka jejíž společnost tak draho

mu přišla byla na ťdání jeho zat-

čena peníze však u ní

'

bě strávil plných 5 týdnů— Fřeh- -

čení s Maddoxem a Dailym pro
SOVÝ OBCHOD! SOVÉ ZBOŽÍ!tentýž zločin obžalovanými usta

noveno jest na dnes odpoledne
cl — V úterním odročeném zase- -

A'?
Zprávy spolkové

Pěvecký sbor "Lýra"

PgiuMí ieiícBif

olcM nliavBl—
dvní rady městské přijata byla or

OHdinance kterouž vypisována jest
idbývá své příští cvičení v pondělí
řprvence v 7 Ví hodiny večer

na de'n 26 črvence zvláštní volba
v kteréž občanstvu k odhlasování

předloženo bude vydání dluhopir i' sokolské místnosti na 13 ulici

sů v obnosu $40000 ku zakoupe" 1
mezi Dorcas a Marina in vsivnm

nvfi a členkvně nechť se v čas
ní staveniště a ku stavbě radnice
městské Dluhopisy tyto budou
o $1000 každý splatný budou v

10 letech a ponesou 6 proc uroi
ků: ku splacení jich ukládána bu

!i4'jí N St South Omaha Neb

Zvláštní obuv vhodná do jatek

Nemáme žádné staré oiumélé střevíce

nase zboží Jest úplné nové Ručíme za

každý pár že uspokojí Zkuste níís

x

Iluiiry Rothholtx tiditei

DO SOUTH OMAHY
pHjede každý ať už jede se podí-

vat na výstavu aneb veze do

trhu Každý také má vědčt že

TheOourt
na 26 a N ulici

w Aoir- - Vioitlneo nejblíže ná

de každoročně zvláštní dáň výnos
I

jejíž ve zvláštním fondu umořova

— - — — —

a jistě dostaví
' ?

Til Jed Sokol v Omaha

Všichni členové jsou tímto žá-

dáni aby se dostavili v neděli 3

července v půl jedné odpoledne v

stejnokroji do síně Metzově od-

kud se vyjde průvodem do South

Omahy za účelem súčastnění se

slavnosti toletého trvání Jednoty
Id omažské Členové bez stej-

nokroje nechť se též dostaví Ne-nrítom- ní

oodléhaií pokutě

cím ukládán bude Ku konci za-zedá- ní

na návrh radního Morta

odmrštěn protest proti odhadu

nakládářen látek a různých kor
- V1STTVTTTS PftFD SANTIAGEM

porací a to pod tou záminkou an
oznámili: konečné Santlagc m dynamitová děla křT

Jak isme Již zkušena byla před prý ve stížnosti neuvedeny ůpine
žádné důkazy že by odhad sku-

tečně přílišně nízkým býval

&1a ío7l
Náboj 500iiberní vržen býti muže 8 jistotou do vzdálenosti jedné míle

— Korbelová čistá a pravá vína
O oprávněnosti této insinuace

a koňak má vždy na skladě český

hostinský August Papež 26 a Nse ovšem dnes hádá mnoňo moua

rtfch a nemoudrých filosofů nor

draží kterýž jert nejlepSím českým ho-

stincem v South Omaze kde obdržíte

nejlepSÍ So Omažský ležák znamenité

lihoviny a doutníky pravé Korbelovo

víro a koňak vždy chutné zákusky a kde

i y neděli ve zvláštní místnosti 8 přátely

se pobaviti můžete

Láskám vaším křesťanským se poroučí

ulici 79"
málních lidí a krenkú a s plným

poválo a kupuje ve své lidumilno-

sti různé dobré rohy a jedním z

takových jest onen N E corner

Q a 20 ul který John Koutský
zcivilisovál v nynější oblíbenou

místnost 'u Koutských' Džán

prostřednictvím p J Kavana po

- V úterý vysvobozena byla v

R Havelka předs

Dramatický odbor Těl Jed Sokol

uspořádá výroční schůzi v neděli

dne 3 července v 7 hod večer v

síni pana Karla Bartoše Všichni

ochotníci a zvláště ochotnice jimž
záleží na tom aby se i na dále

prováděla činost divadelní jsou
žádáni by se do této schůze do-

stavili J°3 Mik

A Steiger V Bláha

Těl Jed Sokol T So Omaha

titulem obecenstvo dá si pro pří
nemocnici sv Josefa smrtí z trá

tomnv válečný humbuk přidělat
pení I2letá Marian bwittova iazieště k nosu a ústům mítr na vdý- -

as před měsícem „udělala si při
chaný vzduch avšak zdá se že

zemkového obchodníka v umaže
tam kde se pivováry zavázaly za

PAPEŽ
26 a N ulice South Omaha

"V" ISTovéióelc
MAJITEL

určitou cenu pivem majetek ho

stinského v- y- neb doplatiti tam

hraní s mladší sestřičkou na dvoře

ohníček do něhož nešťastnou ná-

hodou tato padla a velice těžkých

popálenin utrpěla 'Vina toho

vrhána sousedy a hlavně' soused-

kami na Marian což účinkovalo

luxus placení kubánské daně po

prodal před rokem Schlitzově pi-

vovaru svůj hostinec s celým pří-

slušenstvím za $14000 ze kte-

rýchž bylo $7000 vyplaceno kéš a

druhá polovice vybrána býti měla

v pivě jehož cena ve psané úmlu-

vě přesně byla stanovena

Při psaní úmluvy věděli všemi

nesou sládci

Pívovárv vyrábí a prodávají pí mcena ní tou měrou že chřadnouti po- -

Všichni Členové jsou žádáni by

se dostavili do spolkové místnosti

určitě o půl jedné hodině odpo- -

lední v neděli dne 3 července v

plném stejnokroji aby se vyšlo
vstříc Sokolům omažským

Alcis Krajíček
náčelník

iHos
lna

vo není tedy u nich ani možné

diléma otázky kdo daň válečnou čla a konečně i na mysli pomátla

Bungalovčtak že do lékařského ošetřováni

do nemocnice sv Josefa dána býplatiti má jest-l- i prňmyslný zho-

tovitel nebo obchodník Saloni

rí isouce překupníky a maloob

mastmi mazaní zástupcové pivo-

varu dobře že tak dost vysokou

rpnn niva stuoRovati nelze spíše
jiho-zá-p roh 20 a N ulti musela kdež však veškeré umě

p bv se mohlo státi že by siaaci chodníky stojí v druhé řadě

Ovšem v Americe chybí často

ní lékařské marným býti se ukáza-

lo Mladší sestřička dosud nalé-

zá lékařském ase v ošetřování
Fedpornjící Sokol TjrS ě 1

odbývá #letní schůzi v neděli od

obavy isou že rodiče i tohoto již
jednoho krásného dne něco sleviti

mohli a když se pro všecky přípa-

dy byli v úmluvě kryli podepsa-

li —

Než nvní se dostavilo čeho opo

Starý známý a bývalý soudruh mno-

hých českých farmářa zve je při jich é

So Omahy a zamississip výstavy
navštiviti jeho místnost kde točí známe-nit- é

vyleželé pivo Korbelová vína a

lihoviny atd má vždy chutný lunč ye
velkém výbčru Všechny české americké

listy jsou u nčho ku četbě vvloženy ja-

kož i "Národní Listy" z Prahy
83tf Všimněte si dobře adresy:

Jihozáp roh 20 a N ulice

spravedlnosti vedle zraku 1 spra

vedlivá vůle práva a pivo pijí

íoreigner a tím je řečeno vše!

— Karel Kadlík bydlící na 18

nyní jedinkého dítka pozbydou
— V nových jatkých Armouro- -

poledne Všichni nechť se aosia-vj- f

Jan Chleborád

tajemník

Čechové a jejich zápas
o samosprávu

ých činěny jsou pilné přípravy
a P ul spadl ve Swiítových jat- -

ku započetí práce Vše se čistí a
kácn z druhého poschodí z eleva-tor- u

na kterém vytahoval led stroje se zkouší tak aby v den za-

hájení práce vše v náležitém po

menuli totiž válečné zvýšení zda-

nění piva a práto snaží se přítomně
otevřití zadní vrátka na která za-pom- ěli

Jak jsou páni 'vynaléza-„- r

cftt rAr- - skutečná událost po--
Zranil se povážlivě na hlavě a v

řádku se nalézalo lež již l děl
kříži

níci přiiirnáni isou a z toho soudí Tarokyl Taroky!-

j — pfed několika měsíci postře se Že se zabíjením dobytka zaposledních dnů! Jisty pivovarsky
zástupce před týdnem v analogic

Nákladem Pok Záp VřinL%Jh
broiůrce přednáíka pod yv&e

níiTem kterou připravil p
5 pro literární klub Astorovy

knihov-

ny upravil pak pro
mé-(Žn- fk

r New Yorku a
Midland Monthly Tentočeký
přednáKky tvoH brožurku W

překlad
itránek obsahující vyobrazení Jana
Huaa jana Žiiky Jana Amwe Ko-

menského a Josefa Junmana cna

len bvl oři pokusu vloupání se li
čato již bude v dnech nejbližších

Davis l Shanahanem a jelikož Stojí pouze $100
Se zásylkou $110

Pouiiite nízkých cen 1 Zašlete
poranění jeho bylo těžkým trvalo

to hezkv dlouho než před soud

— Proslýchá se že prý mayor

jmenovati hodlá zvláštní výbor

občanský kterýž by vypracováním
žádoucí opravy charteru městské

ho se zabýval tak aby pak sněm

kém pádě případu Koutskeno ivr-d- il

i ten horentní nesmysl že prý

president všecky kontrakty zru-

šit'
Koutského navštívil rovněž mi-Inulé- ho

týdne pivovarský agent

postaven býti mohl: Přelíčení
objednávky pod adresou :

Iní£čník Midland Monthly obwhu- -

Pokrok Ziptdtt Oflwka Hfcvyvoláno v soudě policejním v

pondělí dopoledne a když Shana- -
s 1 mmw— i ak


