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vůbec všichni jel o lábavu dbáte

[tu iádný via ať nelení

přijít k "Šruipci' k posvícení— 1'rávník E li Thomas fest vina Jak se dalo očekávali tu
občanská federace jii hutnujeazástupcem tik tvané "občanské Iludou tam mít turkykachuvhuiy - Příští sobotu af list pořádákdo bude chtít na tuch fortunuvolivi ftchoii občínttva do Audi Tel led Sokol pěknou laničrtl

IVOU ikiil
federace ktcra i obrala ta rtčc

vyf ititi 0(iií'j H vltliké ncplc
chy a pji tom uké zbytečně pro

toria na pátci uíu a3 iítuidu
nule jenom nemeškejte

libavu ve své tím k nli připravuje
pestrý program Vstupné bude

v ni! ovšem budou svolávány síra
následuje hostinské V pondělí a všichni si rande dejtea oheň na liberální živly Federace pouze a centů a kdo jest milov

v úterních večerních listech ozna níkem tance ten nalezne tile v
k Franclovi a Vávrovi

roh 13 a Williím ul

byla před pohccjol komisí projed
Divina latoba podaná tímto práv
níkem proti náčelníku policie Do

muje Že dá I500 tomu kdo polí hojnosti po čem srdce jeho touží
cii přivede na stopu zločince a do Ochotníci omiisH sehra

l)r Aumikt Koenlff'

Hamburger

Brustthee

— liž příští naděli 37 listonnahuemu Že prý neprovádí záko může k jeho odsouzení Takovou
zahájí naši ocli míci opit svoují (lolcmný kus "MlynM aodměnu vypisuje též maiitelny a městská nařízení týkající se

saloonů a veřejných domů Celá Činnost a nice obrazem ze ŽivotaJeho dítě" v neděli 27 li- -World llcraldu Hitchcock Mayor
Moores polic náčelník Donahue 'Mlynář a jeho dítě" le to jednažaloba spočívala na malicherných

Ktopndu v Sokolovně Ob
důvodech k jichž potvrzení n projevili své politování nad zloči

z nejstirŠích divadelních her ale

proto nepozbývá a snad ueuoíby- -vyklé ceny místtaká přivnUl pol soudce Berku ncm spáchaným EE Thomas
ale tím své žalobě neprospěl Práv na něhož úton byl namířen a jehož NejoblíbenČjší Štací žízni

de nikdy svého půvabu a své do-jím-

síly neboť i na pražskémnik pol náčelníka Coonell odbyl vých krajané kteří mají cestu dodům byl tak značně poškozen vy
slovil v úterý o útoku tento ná Nirodoím divadle se hraje každo

Jott iloJcno 1 lživých knfínků a

bylin Jež pro ivou hojivou tilu
Jsou po stalotí Známy a lili

krční
města stal se "The Bovs' Home

celou Žilobu humoristickým způ-
sobem a odsoudil ji zcela vhodně
těmito slovy: "Žaloba ta jest

hled: "Všechno co mohu říci ročně Úlohy nalézají se vesměs
v rukou našich předních ochotni

Saloon" na rohu 13 a Iloward
jest že mám ve svém držení od ul jehož majitelem jest starý ko-

zák p Ant Křeček U něhopřisáhnutou výpověď Franka ckých sil a zajisté že naše obecen-

stvo velikou návštěvou projeví

snúškou klepa které nezasluhují
ani nejmenší pozornosti od služ Spcrclifía v níž tento praví Že

ných lidí Žalobce nepředvedl snažnému ochotnickému sboru

své uznání

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

nejlepŠÍ piva lahvová NeŽ nejen

Tom Dennison mu nabízel J3000
jestli zastřelí okres návladního
Shieldse anebo vyhodili jeho — K nejlepŠím maškarním pleo Žíznivé ale i o hladové stará se prsní obtíže

a nemoco
dům dynamitem do povětří" Ten náš Toník Výborný "lunch" sům českým v celé saisoně náleží

ovšem vŽdyTles Těl Jed Sokolto výrok jest nepřímým obvioě teplý 1 studený k dostání jest po
ním že omažský král hráčů Den celý den Pro ty již jsou milov

niky doušku říznějšího opatřinison má v atentátu své prsty

Maškarní ten ples určil činný zá

bavní výbor Sokola na den 14

ledna a tentokráte aby přítažli
vost jeho zvýšil a zároveň" překva

Kupujte jen v pův balíčkáchAnton výborný Štof "Iienton" a— Krajané již jsou milovníci
lepších doutníků nenajdete v žádvýtečného moku Schlitzova a kte- -

pil všechny vyznavače bohyněném hostinci v městě Krajanům zíž se chtějí výbotněpobaviti mě- -

Terpsichovy tu výbor objednal kvenkova doporučujeme vřele "Thei by navŠtíviti moderně zařízený
plesu tomu zvláštní ceny až z maTJoys' Home Saloon' a podotýkánosticec 'u Habru' s z roh n a
tičky Prahy Tato novinka kteroume Že pan Anton Japance v hoWillum ul v němž vévodí zná

nejmenších důkazů proti pol ná-

čelníku a já tvrdím Se Donahue
jest tím nejlepším náčelníkem ja-

kého Omaha kdy měla" Komise
odložila své rozhodnutí v záleži-

tostí této na týden

— Ten samý den kdy Thomas
učinil takové fiasko se svou žalo-

bou tu nějaký neznámý lotras po
druhé hodině v noci položil bom-

bu na verandu k hlavním dveřím
domu Thomasova č 4636 Doug
las ul a ta výbuchem svým roz-

tříštila celou verandu a zároveň
dvéře a porouchala také částečně
vnitřek domu Thomas byl sražen
k zemi a jeho manželka jež nalé-

zá se v jiném stavu upadla v bez
vědomí Do světnice v níž paní
Thomasovi dlela byla vyražena
velká díra a ubohá paní byla celá

pokryta omítkou a třískami rozbi-

tého dříví Leknutí to může pro
ni míti osudné následky Paní

podnikavý zábavní výbor zavedemý a oblíbený hostinský Karel stínci svém netrpí Telefon: A

2526 —t bude zajisté mocným magnetemvhleborád Kromě toho poslou-
ží vám šaramantní Čárli nejlepŠÍ- - jenž přitáhne v den plesu tolik

—- Nedělní ples s programem obecenstva do Sokolovny že totomi doutníky likéry jakož i chut uspořádaný snolečně řádv Slovan
se sotva vejde do prostrannéhoným zákuskem 30— tí a Eliška Přemyslovna Ztli] byl sálu Svým časem se ještě dále

— Francia Vávra jsou aaloníci zmíníme o tomto plesu 17X
jedním z těch jakými bychom si

přáli míti nahraženy ty zvláště v
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C Tímto oznamují všem kdož

chtf zaslatí předplatné na P Z

aby tak učinili u mne Loňského
roku někteří odběratelé zaslali pe-

níze přímo a následkem toho po-

vstala různá nedorozumění
S pozdravem Jos Mleynek

Irving Kas

V Irving zastřelil se minulého

týdne řádný mladík Frank Kropá-
ček Týž trpěl neduhem který
mu Činil Život obtížným a proto
ukončil utrpení ranou z revolveru

Krutý osud stihl rodinu pana

'A numberone'' proto také vždv - Každý se diví proč takováposledním čase tak hustě se vyvehký je shon kdo na řízném
síla lidí se hrne do štoru na robuskytující "velkolepé'' plesy veSchlitzovu moku si rád ooehutná
10 a Bancroít ul Tam vede obkterých tanec a výdělek zatlačujeten jen do hospody "u Šfiupce" chod český řezník Chas 1 Paszavitá a kdo rád štof má trochu všechny lepší účely do pozadí

Večeř otevřen byl případným pro sick a jeho masa čerstvá všech
silnější ten "u Šflupce'' vždy oa
j Je to nejlepŠÍ a doutníky jaké

druhů jakož 1 nejchutnější uze-

nářské výrobky získaly takovou

slovem a uvítáním pí Hudečkové
načež následovalo provedení vlastkouří Mahomed v ráji Franci a
ního programu a jest nám doznatíVávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chutí tu nalezneš

znamenitou pověst v celém okolí
že nenf divu Že hospodyňky se

ženou k Passickovi jako prou

že k úplné spokojenosti četně a Havla hvJKrthn nnhlíí
shromážděného obecenstva Malátam lecos dobrého k zakousnutí a

dem Jestli je tam ještě některáM Kmentová zahrála krásné soloKe všemu je tam stale vtip a
na piano načež představil se námsmích že by to byl pro každého lez jého zboží nezkusila ať sejeo

přesvědčí jistě že nebude litonedávno utvořený dámský sborhřích kdo by v Omaze při návšté

Cuby Nadějný iSletý syn Ště-

pán skončil v nepříčetnosti mysle
sebevraždou Zastřelil se dne 4

listopadu na dvoře svého otce z

brokovnice Příčinou toho byla
veliká horečka přivoděná násled-

kem zubní operace kterou na
něm vykonal lékař který mu tří'

vali tf

Thomasová dopravena byla do
domu soudce McCullocha kam k

ní přivolán byl lékař Když zprá-
va o výbuchu zaslána byla po te-

lefonu na policejní stanicí tu kap
Mostyn okamžitě tam poslal pa
trolní vozy a na jednom z nich

zajel tam sám aby řídil pátrání
po neznámém zločinci Kapitán
vyslovil avé podivení Že Thomas
a jeho manželka unikli smrti Po
neznámém pachateli nezůftalo ani

nejmenSÍ stopy a sotva bude vy-

pátrán což je Skoda neboť tako-

vý lotras by měl pocítit tíhu spra-
vedlnosti poněvadž lotrovstvím

poškodil liberální živly na něž
bude nyní svatouškáři svalována

vě své nenavštívil kumpány ta řádu Eliška Přemyslovna dvoj-

hlasným přednesem který jasností
i jistotou tonu každému se za

— NejstarŠím a proto také nej- -veselé na rohu 13 a William ul

oblíbenějším hostincem v české
— František Janda český po Praze test bez odporu hostinecmlouval Také zpěvné duetto

hrobník a balsamovač má závod paní Tauchcnové a pana B Bar
dny před tím vytrhl najednou 14

' m 1

Uzený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a Williamtoše doznalo hlučné pochvalysvůj v čís 1235 jíž- - 13 ul Závod

jeho zásobený hojným výběrem Prof B Peci sehrál oa to a ohni
zubů Byl to mladík mírný a

vzorně vychovaný "ul Přijďte do útulného hostince
rakvf a obleků Jest otevřen ve vým temperamentem novou svoií

O místo okresního pokladníkadne i v noci číslo telefonu 2984
toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevoou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho

33— i neobyčejným úspěchem Rovněž
v Elisworth se ucházel krajan Jiří-Richt- er

ale propadl Podobně se
i zpěv jeho přijat byl povděkem
Mužský sbor řádu Slovan zapěl s stinci jich zastavil se jednou ten

stalo í Johnu Hochovi a J- - Flori-

ánovi — Vác Sekavec byl zvolen
za okresního komisaře na demo-

kratickém lístku

pochopením znamenitý kvartet přijae podruhé zase neboť nikde

se mu nedostane lepšího 'Štoíu'ani"Já jsem Slovan a později dvěn
jiné ještě národnf písně O nich ochotnější obsluhy Při hojném11" □ John Bath probodl ve Wíchitadoufáme že dále cviíiti budou□□□
Slečna Bílkova 9 obyčejným úspě

odbytu nemůže býtí jinak než že

na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a1 vdovu paní Kateřinu McColgano-v- u

třikráte nožem a sám sobě podchem přednesla deklamační výstup
řezal krk Oba byli mrtvi takořkaStará panna" Na to dámy lad

ným bílým úborem oděné pro

doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "šmejd'' nekoupí 23x4

na místě Ku zločinu tomu došlo

proto že McColganová nechtělavedly v sále monogram ZCBJ
si vzítí Batha Oba před časemodměněny byvše za vskutku mistr
ovdověli McColganová byla ještěný výkon neutuchujícírn potles

kem čímž program skončen a za

Míímo 11n ftkludl vňeoliiiy druliy
mékkého jakož i tvrdého ulili Iríl5
xxislme hojnost tvrdého 1 iri7kkélio

Zprávy spolkové

Lože Jan Han ě 5 KořP

mladá a hezká Bath již byl starší
Oba Žili ve Wichité delší čas
Bath nabízel vdově ruku ale ona

počat taneční věneček jenž při
veselých zvucích orchestru Koříš- -

kova potrval až dlouho přes půldříví tm rodólíívímí ohne noc1
odbývá schůzi ve čtvrtek dne 24

lístop v 8 hod večer v Sokolov-

ně Přítomnost všech členů nutná

jelikož důležité jednání a placení

jej odmítla a přijímala dvoření

jiných Batha to velice rozčilovalo
a pohrozil jí že ji zabije McCol-gon- á

jej udala úřadům a po něko-

lik dní dala se hlídat policajtem

— Elegantně zařízený a bohatě

Washod Egg Coal zásobený obchod doutníkářský
vlastní pan Václav Dušátko v č

1260 iiŽní M ul Na skladě má

příspěvků předléhá Z rozkazu
Velícího Kancléře Min týdne potkal ji Bath na ulic

a prohodil k ní žertovně že ji na

Ceny mírné — Učiňte zkoušku a přesvědčte c vdk ?břf Péknch átmt)i W- - vštíví Ona se vrátila domů a asi
Bed Sláma S A a P

Svobodni Obtc Omalskd

Všichni členové a Členkyoě

jakož i velké zásoby tabáku kuřla- -
za půl hodiny počal Bath u bytu
jejího klepati vyrazil dvéře a

vnikl dovnitř načež se hned na ni
Ivého Šfiupavého a žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání v

Pittsburg Coaí
j Bldg Supply Co obořil nožem Jistý muž slyšel

Svobodné Obce Omažské jsou
žádáni aby se dostavili do pravikaždé solidní místnosti tf volání o pomoc a vnikl dovnitř
delné schúie která se bude odbý

pozdě kdy již oba umírali Bath— Zubnf lékař Bailey zaměst ván příští neděli (27 listopveČ)
v Sokolovně Zároveň nechť

na tuto schůzi avé přátele

napsal ještě před smrtí na kut

papíru: "Byla mi věrná"návající českého assistenta ručí
za veškerou prácí tím zhotovenou

IVovitk a Mynovč majitelé"
TJELTSITOIVY : 4221 — 4222

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí kteří by ee Cleny Ubce stati chtěli — Předplaťte se na "Pokrok"
Paxton bločku — S Tajemník pouza fi ročně


