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— V pondělí vánoční dno 23
prosince odbývána bude mládeži
České Svob Školy výroční vánoční besídka která doufáme shromáždí stále se felřfcí kruh príznlv
'cfl a přátel vzorné ua&í česko řkoly
v Sokolovně Připravený program
uspořádán jest obvyklou peČlivo-at- l
a pobaví zijíité každého
Po
malé
dětem
překvapení
programu
rřijdčto 1 budete zajisté spokoje-n- i
Začátek ve 2:15 hod odp

Přítomnost 1 účast co největfil
dodá dítkám chuti k práci v
směru k proipívání ve
Na shledanou v
Ikole české
pondčlíl

m

— Při plné "prácí" přistižen
byl v noci na min středu Rob
Armstrong překvapen byv právě
když násilím otevřel železaou pokladnu v hoblovárně na 15 1 Ca

liíorniaul

a

chystal se k zapovybírání "žluťáčko"

vězenému
byl uvězněn a obžalován z loupeže
—- Nová ol rovaká obchodní budova bude postavena na 9 a
iloward ul íirmou Carpcnter
Paper Co Dudova rozkládat! se
bude na rozloze 133x133 a bude
skoro těchŽc rozmčrft jako nedávstavba
no oznámená
Uyrne-Ilammcro-

— A již zase obrán byt jeden
host tentokráte v hotelu Midland
Obětí drzého lupiče stal ae herec
Chat I Schoneld herec spoltč
nosti divadla liurwood Týž chystal se odejiti po 7 hod do diva
dla a právě vystoupil ze dveří
kjyitu vu tmavé chodbě stanul
těsně před ním jakýsi muž a namířiv naft dva revolvery přinutil jej
k ústupu do světnice
Tam musil
stáhnout!
Schoíield
záclony a roznačež
žehnout! světlo
přinutil
lupič herce k vydání vfiech peněz
a přcru&iv po té elektrické spojení
zamknul Schcfidda ve
zvonku
světnici a zmizel
Lup jeho obnášel $1050 a hodinky
Lupič
nebyl dosud dopaden
— Divadlo Sokolek omaŽ&kýcb
dne 17 t m zdařilo se nad všeDobrá pověst
chno očekávání
shroochotnic
snaživých našich
máždila mnoho obecenstva a po
osmé hedině byl sál naplněn clo
Tentokráte
posledního místečka
Se Sokolky poutavou
si
na
vybraly
a známou báchorku "Popelka"
Na
kterou sehrály velíce pěkně
vSech účinkujících
byla patrna
snaha co nejlépe zhostit so svých
úloh a dobrou pověst Sokolek
Dobrý vkus
omažských udržet
všech
ať už
na
stranách
vidčt
bylo
ve výběru rokokových obleku tak
i v ladném uspořádání celé hry
Uylo ve všem tolik pohádkovitého
že mnozí zatoulali jsme se v bl
chorkové chvíle dětských let kdy
slýchali jsme fatto o Popelce
Po
která stala se princeznou
divadlo uspořádána taneční žáha
va
Těl orchestr výtečně říeoý
p 1'ibingretu přednesením mtiotia
pěkných tkladeb připravil ni
vltěvnlknm několik pěkných chvil
Přáli bychom li aby Sokolky naše
hrály častěji a aby Um vykonávaly kus zálu!né práce ku povnt
nl českého lidu
Mohly by vybrali ku pliltbmi svému pfedsta

Larsen odemknul dvéře ty se rozevřely a v příštím již okamžiku
namířen byl proti němu revolver
venku stojícího muže
černou
maskou na obličeji
Týž přinutil
Larsena k mlčení obral jej o $30
a vynutiv na něm klíč od dveří
odcBel zamknuv okradeného v pokoji
Lupič zatčen byl ve středu
ráno v jídelně hotelu
Předveden
byv na stanici udal jméno své co
C Daugbman v hotelu vtak regi
strován jest pod jménem L C
Cline
Dyl dán pod záruku
$1500— Kovněž tak odvážným a
drzým způsobem oloupen byl téhož dne k večeru J
Lund Týž
osloven byl na 17 a Douglai ul
černoČkou
jež ptala ae ho na
jakous adresu Mezi tím co Lund
jí odpovídal zmocnila le prohnaná
zlodějka jeho tobolky tak opatrně
až
že týž ničeho nezpozoroval
okamžicích
sáhl
několika
Když po
v níž
si mimovolně na kapsu
a
měl
uschovánu
tobolku
penězi
Postřehnuv ztrátu pustil ae za
černolkou a chytiv ji pustil ae a
ni v zápas žádaje vráceni svých
Ta vlak vysmekla ae mu
peněz
a zanechala v rukou jeho svrchní
kabát nemohouc jinak vyprostit!
Nastala zoufalá
00 z jeho zajeti
až
konečně
honba
zlodějka dopadena byla na 19 a Chicago ul
Ukradené peníze v obnosu $57
nalezeny byly později na jednom
lotě kdež černoška vidouc že ne
unikne je odhodila Iiyla zatčena
a dopravena do vězení
— Chcete-l- i so upřímně pobavit súčastnčtc se Štědrovečerní
slavnosti Nedělní Školy českých
bratři v Omazc na rohu ulic 15 a
llíckory Vstup volný a každý
jest srdečně vítán liudc mílo pohledět! na děti pod radostným váNěkolik děť
nočním stromkem
Začá
ských výstupů připraveno
8
v
o
hod večer
tek
pondělí
dne 35 prosijec
Katolický Sokol činí pilné
plesu
přípravy k maškarnímu
který odbýván bude v sobotu dne
Dle
20 ledna v síni Kašparově
příprav jaké záb výbor rozvinul
slibuje to býti jedna z nejzábavněji
tich maškarád v celé sezoně
— Podp Sokolky Tyrš t I
odbývají sylvestrovský zástěrkový
ples v síoi p J V Kašpara dne
Není pochyby že při
31 ledna
číněni výboru korunováno bude
zdarem
Těl Jed Sokol chystá se k
mereodě a plesem 31
chce vesele ztrávit
Kdo
prosince
v
roce nechť zajde
poslední den
Lena Sylvestra do Sokolovny
grační program připraven
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manželka p Balt Mathausera v
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Příští středu dne 27 prosince
o 2 hod odp odbývá se výroční
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