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Vttki tulvruty
Dratice (ralka sa tpčvy Ks

jí !! i( hra Nár div v 1'rate
Ulillll írakka 1) Ludvík herec

pražského nár div v 1'rate a pl

- Nalis Národní S(fl má Člm

dále tlm více pMvrfccncn lnn
mimo Těl Jed Sokol a řá lu 11%-I-

Svobody t 43 ZČUJ tfft

poslsvivlích nalezly xl tam do-

mov následující spolky: Sbor
Mírnost ě iq SFJ 1'odp !Vui
TyrŠ č a tád Jiří Poděbradský
č 7a ZČUJ sbor Sokolck Libu-

še Lote So Omaha Č I49 De-gre- e

oí Honor Tábor CedarWood
č 19WOW řád Eliška Krásno

horská č 113 ZČUJ sbor Via-stenk- y

Západu č 34 SPJ sbor
Olivová Ratolest č 35 JČD
tábor Palma Vítězství Č56 WC
lože Láska Míru FtA a Vzdělá-

vací klub Komenský Jak len

viděti chodí to v naší Národní
zcela pěkně ale jedna chyba v

tom vězí Napřed se nikdo síně

ní tli hodiny smíchu již pllltl

— V pondéll IJ I w temtrl
náhle krajan Frant Ilárta hra

trinre p Josefa Ui r ty vlastnícího
Mřítní obchod na S ulici mni 10
a at a bratranec pí Michálkové
choti občana omalského p Fr
Michálka— Zmíněný krajan nalc

set byl mrtev v posteli itužkou v

hotelu p Formánka na 25 ulici
mezi N a M o Jkudř dopraven byl
do pohrobnického závodu pana
Hrewera Zemřelý Čítal asi 38
rokA stáří a byl členem řádu Jiří
1'oděbradaký č 72 ZČIJJ kdeí
pojištěn byl na Živpt v obnosu

£50000

- KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete si přáli
prohlédnout! zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského

VÁCLAVA JIIBKLKU
v č 2701 Q ul

na západ konci mostu kde ae vždy

neděli večer v síni u Sinkuly
NechtCjtež promeškali tento

krásný požitek (en málo kdy po

skytnutý a přijďte a pobavte se do

aytoití V nedéli ay ledna večer

a Dr Coy a McKrntin byli usmr-

ceni okamřilě ludiáné vypálili
po druhých síních a Suihinger a

MtCttl kác II m? miivl Miller

Tarlcton a vniku t druh v cl) líni
vykof ili a lllell al do Cobschl

)'člitH6 dobytka odtud vydali se

po stopě aa rudochy ale jit )'
iutiMi piinemi mrtvoty aa

bitých lpět Indiáni oloupili 2

mrtvoly Stáhli a nich latatvo

vyloupili sani jel pak spálili a

utekli do hor Jlda a pěchota

byla poslána a iiermoiillo na mí-

sto zločinu a dle vícho genTorrrr
bude sám rudochy pronásledovat!

Rázný Český konstétl

Minulou sobotu bylo několik

Černochův v hostinci pna Julia
Ptáčka v Šebeita Tex a jali se

tam dělati výtržnost Přítomný
konstébl Vincenc šebesta jal se

černochy mírně napomínat! aby
so chovali slulněale jeden z nich

jistý Cager Rice stal se drzým a

velice neslušně panu šebestoví

odpovídal Rozohnil se pak do

té míry Že tasil revolver a poíal
Mříleti po Šebestovi Dvakráte po
něm vypálil ale po každé na

Štěstí chybil Jednu' ránu mířil

na hlavu Šebestovu a druhou na

jeho prsa Šehesta vida že jeho
vlastní Život jest v nebezpečí tasil
v sebeobraně svůj revolver a dob
ř mířenou ranou krvelaěného Če-

rnocha Cagera Rice-- a navždy ne

Škodným učinil Zasáhl jef od

prsou Černoch poodc&el aa sto

kroků a sklesl mrtev k zemi

Smírčí soudce Tomái liravenec a

dr J Kosařem v zápětí odbývali
inkvest a vynesli okolnostem při-

měřený rozsudek

domluvíte česky a vysvětlení ob

ZMtJánl 18 konírny
Málokdy ) spolkový penát

ividkem takové dramatické scfny
jka byla ona kf yl srn Mitrholl

i UrfRon obviněný to taprodal
vA) vliv k provoiovánl poivodu
státními potrmky povita) aby ic
háji) Mildiolt prohlásí fa jmi
rcta?n a cdsciulíl uUiíiova
(cla příkrými ilovy řeči ivé

byl Uk dojmut l plakal a jcu
a lělf bylo slyšeli některá místa

£ jeho hčl NěktcM senátoři byli
obhajobou tak dotčeni to plakali
nim když akoníil tu mu jeho

kollegové gratulovali gallcrie
jala ao svft) aoulilaa na jcvo dávali
tak hlučným aposobem Že musela

být předsedou k tichu napome
nuta

Dne 19 ledna bylo přijato v

aeoátu u neseni kteréž zve mezi

národní vězeňskou jednotu aby

voj budoucí ajezd položila 'do
Waibingtonu
Dne ao ledna v seuátu byl

předložen pamětní připiš zaslaný
leg území Nového Mexika odpl
rající tomu aby bylo Nové Mexi-

ko opojeno a Arizonou v jeden
atát a žádající aby Nové Mexiko

bylo přijato samostatně mezí stá-

ty Burrowi a Iiailey byli usta
noveni za sčitatele prezidentských
hlaso

V zastupitelstvu kongr Gaines
a Russell bylí jmenování za sčita-

tele presideotakých hlasu
Na 25 února byl položen den

kdy se budou úřadně přijímat!
aochy Samuele Houstona a Steph
li Austíoa věnované státem Te
xaaem pro národol Slavín

Dne ai ledna byla přijata pro
Slavín socha bývalého senátora
Johna J Ingallse z Kansasu a pří
tom proneseno bylo několik řečí

na památku zemřelého Dále

bylo povoleno zbudovali mofct

přes řeku Miasouri v Yaokton
So Dak

té dočkat! nemohl a nyní když

stojí nacházejí se přítelíčkové
kteří by ji raději viděli postavenou
někde v horoucí base aneb aspofl
na ztracené vartě Pořádá-l- i v ní

některý spolek zábavu starají se

ti přítelíčkové pilně o to aby si

tam nikdo neulovil ani dost ma-

ličkou opičku a běhají 2a policej-
ními komisaři1 jako posedlí aby
jen tam nedovolili naléva- t- pivo
Toť se rozumí že by někteří z

těch přítelíčkfl byli velmi ochotni
v náhradu naložit! každému opici

jako gorillu jen když si ji bude

chtět koupit Předsedovi polic
komise ukrátili tím již věku aspofl
o deset let a chuděra je už šedivý
z toho skoro nadobro Nyní však
toho má již výbor po krk a na

příště chce se řídití příslovím:
Jak ty mně tak já toběl N o

t t (ak zd darl

JIomcJFumlturoCo
503-507-- 509 S- - 24H1 St — Pro-

dáváme veškerý nábytek o 20 pro-

cent levněji než v Omaze a to za

botové nebo na výhodné splátky
Přesvědčte sel tf

— Maškarní ples pořádaný

držíte Obsluha co nejvzornější
VAC DIBELKA maj zkušený
hostinský 12tí

— V ten aamý den zemřel Fr
Eberl sýh známé qaŠÍ krajanky
pí Ebrlové ná poranění utržené
na pouliční káře na 16 ulici blíže
mostu v Omaze Týž jel v sobotu
21 t m do Omahy a nalézal se

oa platformě káry Na zmíněném
místě vystrčil poněkud stranou
hlavu a v tom samém okamžiku
udeřen proti přijíždějící károu do

hlavy tak silně že 'více vědomí

nenabyl a v nemocnici v pondělí
zemřel Pohřeb zesnulého odbý-

ván byl dnes odpoledne Zarmou-

cené rodině projevujeme upřím-
nou soustrastí

— Krajané již potřebují dobrou

práci zubařskou nechť ae obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra IJaileyho jehož úřa-

dovna nalézá se v 3 poschodí
Faxton Bločku Omaha 8—

— Well Džím jak e mál? Ty
znamenitě vypadáš co pak vlastně
užíváš?— Mám-l- i řízcfl jako trám
k červenému pospíchám pivečko
má jako křen zkus to bratře jen
Chci-l- i něco k posílení tu nad

jeho likéry a vína není a chceš li

si fajn zakouřit! tu Červený ti

umí posloužit! Od nynějáa buď

místo tvý v salooně kde vládne

Jan Červený
tf na 20 a Q ul v So Omaze

— Před plácej to m na

Pokrok Západu pouze $1

£ Y wvnwiviii am v nu
sobotu v Národní Síni vydařil se

nad očekávání dobře a proto obli-

čej Honzíka Červenýho září jako
měsíček v úplřlku Masek dosta
vílo se daleko přes 200 a jakýcbl
Kasa Tyršáko dostala tentokráte

řádný přírůstek

Předplaťte ae na Pokrok Zápa-

du pouze $100 ročně

Jos Yopálka
ŘEZNÍK A UZENAft

na 5 a "Wllliam ul
rnA i lUiAih ?My imjlnuli vfMr írlíha
fmiM vř)0lřuhu Jukořl vjínfnfith i)ttf
kh tuwntUkfch Kupln a nfttto ri tekoutku

ujlťu'in i poJřuh4pflJll ti

'lÁ)ol m dováží a mMi-A- n ! Je ohled
tiMlU)l:fonfm Tel 4

Louis Bořka
český právník a veřejný notář

MS Jít Y Ufo lihli Oinalm

V liMovnl (fOu8 odpoMte mí í Ňn A hod

Klu by i(Hfntov(il rftdti nb iipp:o v

prdviit li xAlcXlťMttMih noUř-ko- tJ DfAíít ti

utnut ntt rM6' ptmiMW jné-- lj [Úittfti l friillk nt nn tt (i)" lnvriy
olirílf 'Klburiiftiilnrrin M im rn)i%"

Zavražděni výpravy rudoeby
V státě Sonora v Mexiku ni

byli rudochy kmene

Yaquí 'Dr R C Coy a John K

McKinzie z Chicaga M A Mc

Call z Toleda Walter Stubinger
z Ktwaiunee lila a mexický voz

ka L 11 Miller a Tarletoo oa
1 Chicaga uniklí Miller byl
lehce raněn Celá společnost vy

jela ve středit ránd na dvojích sa-nic- h

do Camp Toled aby e na-vrát-

do La Colorado Coy Mac
Keozie a Miller bylí v prvých
saalch jež řídil kočí V druhých
byli McCall Tarleton Stubingera
vozka Sotva že s vrchu vyjeli
na planinu bylo po nich stříleno

na ao a Q u Sinkuly

— V pondCH odpoledne přificl
k téžkému úrazu Lcvi Fields za

mčstnaný v Omaha CoopKragc
Works NeSfastnou náhodou by
la mu zachycena pravá ruka stro
jem při čemž obe kosti v ruce

byly zlomeny a celá raka zle roz

drásána Fields odebral se z bed
oářské dflny k lékaři kterýž mu

zlomeniny napravil a ruku dal do
deSték Fjelds bydlí v hotelu Al

BUdtovř č 317 sev 25 ul

— Dovolujeme si upozornit vše-

chny naše příznivce že přestčho
valí jsme úřadovnu naSeho dřevař-

ského a uhelného obchodu na

východol stranu 24 ulice mezi
N a O ul do naSí vlastní budovy
a budeme moci každému lépe po
sloužit jelikož budeme míti vždy
část našeho zboží zde na skladé
Navltivte nás S úctou

Crosby-Kopietz-Cas- ey Co

tf Tel 614
— čtenáře naše upozorflujeme

na ohlášení divadla kteréž uspo-

řádá p fioh Ludvík bývalý he
rec Nár divadla v Fráze příští
neděli 29 ledna večer v líni
Sin k lilové na 20 a Q ul Pan Lud-

vík jest herec znamenitý a jíme
přesvědčeni že návštěvníky diva-

dla výborné pobaví Nenechte se

tedy doma

— V poodřlnÍTJ večerním za

sedání městské rady bylo naříze-

no městskému inženýru aby uči-

nil nákres plány a odhad nyoělí
budovy vyšší školy za účelem zji-

štění výloh jaké by si vyžádala

úprava budovy té pro měatukou

radnici

— Zboží za ceny nejlevněji
můžetn koupíti u

JoMcřa Řtérfoy
jehož střižní obchod v Č 2014 na

Q ulici úžasně vzrostá a jenž

doplfluje své záoby neustále

čerstvým zbožím které velmi

levně prodává Má též velký

výbřr trvrnlívé módní obuvy pro

pány dámy a dítky Na skladě
má krásné obrazy jež vkusně a

levně rámuje Neopomeňte že

nikde zboží tak dobré levněji ne-

koupíte Fříjďie se o tom pře
svědčit 12—

— Krajan pan J Ohnesorg st

již se pozdravuje a může se již

procházeti po světnicí Douíáme

Že se co nevidět pozdraví úplně a

že bude mocí opět navštěvovat!

své přátele kterýmž ae po společ-
nosti jeho velice již stýská
— Dr V ] Vojtíšek přistěho

val se nyní mezi nás a sice na roh

22 a Q ul tak že ten kdo bude

chtít onemocnět bude moci nyní
obdrželi brzkou pomoc v kterou-

koli dobu

— Krajan J J Malý i na-

říká že nemaže stačit vyhotovo-t- i

pojistky proti ohni neboť za-

stupuje teď tři dobré a spolehlivé
společnosti Nedivíme se pranic
že mi pan Malý práce plné ruce

vždyť jeho solidnost jest všeobec-

ně známa

— Lože South Omaha č 149
Dí-gre- e oí Honor pořádali bude
v i 'botu 29 duboa-- t r zábavu v

Národní Síní Zábavy tímto

dámským apolkem pořádané jsou
velmi oblíbeny a výbor zábavní
se prý vynasnaží aby zábava tato

předstihla vfiechoy dřívější

1

(Mipf
to

Cestíl k pacifi-

ckému pobřeží

Každý den a na každém veskrzném

vlaku denním lze cestovat! k pobřeží

Hlavní tratě Burlington dráhy do Den-

ver Kansaa City 'Billioga Mont tvoří

vynikající část veskrzných drah k po-

břeží

Pošlete si pro publikace o Kalifor-

nii í jak se tam dostat! i ve veskrzných

turistických spacích vozech 2841

Neslýchané bohatství
na západě

Nťttřotné noví řanny— nonlotná nv5 domovy

' Jsou výulsdky přiílnllvodtl zípudních osiulnfkft

Huúufin uUrfi cenných poznrnktt otvvfťiio k

on(!fií n u]ohm( vtIt 1'oilíri-Jt- o na tuto

krajinu sami vyAelř'0 jl a zanoíníla— ne pHfití

!(! noU pHStí jiodJrn-a- le UINKI)
Lovftd rtinf pro liNxIntulo doinovfi jedno Jfd-n- 4

í:e dvou dolarft za eestu ukrutní u zípud
a avroipitd po

Union Pacific
kiM! prvá a třetí ňtory v

ÚNORU ) do záp Kansasu Nebrasky
DftEZNU Colorada Montany a míst
DUHNU ) v Idabo 15JB

City Passeoger Agentuo urttíonu wasninetoou
Od áoora
do června
včetně"

a sevt roího Idabo

Lee-Glass-Andro- oson Hardware Cgrio

" Přímo k vaJSoniu :J11 po

UNIOX PACIFIC
O d plná Informace Llaita se v

MĚSTSKÉ ÚRADOVNřS IJ24 FAUNÁM UL OMAHA

'FitoB m

—--prodá ji ta Telkttm—-

IWfcní vyrážené lakované plechové "1? ~ í?!"£Jííi
lelecný plaeb a aovovó íbof' Oitsrt
zboží olcykly střelné ífraní náboje asportovsae iunt

A Hamej IOtta


