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PŘIJĎTE DO ORflAHY

OTEVŘENI VÝSTAVY

Považovati to budeme za zvláštnílpřízen jestlimůžete během

výstavy navštíviti náš závodka přihlásit se k nám Bude nám po-

těšením s Vámi se seznámitťa učiníme vše co v' naší moci aby-
chom Vám posloužili když budete v Omaze Budeme mít zvláštní
opatření k pobavení vás i rodiny jakož i vašich přátel s nimiž

byste se chtěli zde sejiti
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Stou kdo si přeje

jej tfdti Míli byste
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tak abyste vťdlli

ty obdivuhodné vý-
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Z NAŠEHO MĚSTA

Lékárna páné Čermákem
přestěhuje se do Čís 124
jíž 13 ul Tcdle módního
závodu pí Hynkové již 1

červím
— NejvyŠŠÍm soudem zamítnu-

ta byla v pátek Žádost právních
zástupců mayora Moorese o vydá
ní rozkazu jímž by referentu kte

ryž svědeetví v kontestu Broatch
ově bral nařízeno bylo další svě
dectví v zájmu Mooresově výslech
nouti V témž zasedání zvrácen
byl rozsudek krajského soudce
Scotta jímž Ed Leeder pro neza- -

placení odškodného rozvedené
manželce do vězení pro nevážnost
soudu odsuzován byl NVjvyŠŠÍ
soud rozhodnul Že rozsudek na
odškodné v případu tomto není
ničím více než rozsudek v přípa
du obyčejného dluhu a že nezapla
cení přisouzené rozvedené manžel
ce částky může právě tak málo za

nevážnost soudu považováno býti

jako nezaplacení účtu v grocerii
neb u řezníka

— V pátek odpoledne udeří
blesk do věže kostela 'Dobrého

pastýře' a spůsobená škoda šestá
vala z celé haldy sražených šinde
lů a z odražení omytky v rozloze
několika čtverečních yardů
— Víte jak rozhodla porota? Inu

le nejlepil mouka jest Zvonečková s

Wilber at bílá neb litná Jestli
nevíříte tedy se můlete přesvldtit

56-t- f

— V sobotu o 2 h ranní jely
městem naším dva zvláštní vlaky
dráhy Buriingtonské jímž vezen

byl 10 pluk pennsylvanských do

brovolníků do San Francíska od-ku- dž

cestu na ostrovy filipínské v

dnech neibhžších nastoupiti má
Každý z vlaků sestával dvanácti
vozů osobních jednoho vozu Pull- -

manova a dvou vozů s koňmi pro
důstojníky Krátce před tím jel
městem zvláštní vlak nákladní z
18 vozů sestávající jímž vojsku
do ban ř ranciska zásoby vezeny

Hostinec prvé třídy
vlastní Vác Šebek na rohu gté a
Pacific ul pouze půl bločku jižně
od li & M nádraží Krajané
kteří Omahu navštíví mohou tam
zanechati svá zavazadla psáti do-

pisy a vůbec naleznou tu vše mo-

žné pohodlí Že na výtečném
omaŽském ležáku a dobrých dout-

níkách chyběli nebude za to vám
ručí váš Vác Šebek dt7i-i- m

— Jak vlastně ta naše reformní
policie pod správou popokratické
policejní komise vypadá ukázalo
se v dnech minulých Jeden z

nově jmenovaných policistů nale-

zen byl totiž na ulici zpitý do ně-

moty a druhý ve stavu podnapi-
lém v několika hostincích se se-pr- al

V obou případech slavný
úřad činil vše možné aby nemilou

'příhodu' tuto před veřejností

— Kdo chce mít zuby bez bo-

lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní-

mu lékaři 1402 Farnarn tel 1561

STATE Oř OHIO City oř Toledo I

Lbcm Gottnty f

Fr J Cheney odpMttihnnl ía jet nuiríím
flertem firmy F i Cheney Co pro voru Jící
obchod v rrwnU Toledo okresu menta uve-
deného tm rmíní ná Irma vypluti obno
noho ita dolar r jednom a k4iut pH pinií
▼ ní-- katarb nebyl by vyléčen ulivirnra
IUUe Catarrb Cure

FRANK J CHESEr

OdpKtábnato a no v mi nKtomnotti
anea noe jo pi Ince im

A W GLPASO1
notář

H!l' Catarrh Cara Jent utírán vnltrnt a
a£ioku) přímo na krav a slexley Poilete il
pro doavěUťenl tdarma

V J CHENET CO Toledo O

Prodává m a lékárník! T5c

Halť Family Pilulky oa nejlepil

dána byla v pátek povolení ku
stavbám v ceně více jak $ 150000
a sice bylo to vesměs povolení ku
stavbě budov výstavních Byla
to povolení ku stavbě kolonád bu

dovy dopravní včelařské a mlé

kařské paláce mezinárodního ne
mocnice sta ící policejní a požár
ní a dvou soukromých podniků na

Midway

— Městský lékař započal s pro
věděním ordinance kterouž na
dále pekárny v městě našem re

gulovány býti mají a nebude prý
to dlouho trvati a všechny pekár
ny zařízeny prý rudou tak že

všem ustanovením ordinance plně
vyhovovati budou

Velkolepý ples
— Taxovní komisař koncem tý

dne oznámil Že hotov jest s pří'
pravou pro příští odhad městský a

systémjím zavedený je tím nejdů
kladnějším jaký v kterémkoli městě
Unie zaveden jest Každý čtve
rec městský v půdorysu nakreslen

jest totiž na tuhém papíru as 16

čtv palců měřícím a každý lot vy
značen jest jménem majitele a o

patřen jest popisem budov na něm
se nalézajících Mimo toho na

prvý pohled poznati při tom mož
no z jakého materiálu budova po
stavena jest kolik stála a nač ma

jetek dotyčný odhadnut byl jaký
chodník a jaká dlažba při majet
ku onom se nalézá a vůbec nazna
čeno jest tam vše co při spraved
livém odhadu odhačímu věděti

dlužno jest

pořádá Tél Jed Sokol
— Před soudcem Scottem za

počato konečně v pátek s projed
náváním Žádosti W S Popple
tona o vydání soudního zákazu

jímž zakazováno bylo by radě
městské přijetí ordinance kterouž

by výsada společnosti vodárenské

prodlužována byla Žádost tato

podána hned minulého prosince
když v radě městské podán byl
návrh ordinance kterouž prodlu
žována býti měla výsada zdejší
společnosti vodárenské o 8 roků
totiž do září 1908 a projednání je
jí odloženo v minulém zasedání
soudním následkem nemoci žada-

tele Žádost o vydání zákazu o- -

podstalnována jest tím že pro
dloužením výsady by zájmy města
a poplatníků poškozeny byly Roz-

sudek vycešen v sobotu a sice žá-

dosti Poppletonově vyhověno a

trvalý zákaz proti městské radě

vydán Soudce rozhodnul totiž
že rada městská úplně žádného

práva ku prodlužování jakékoliv
výsady nemá a že jedině přímým
odhlasováním lidu státi se to může

v sobotu dne 18 června
— V pátek započato v soudě

krajském s výslechem svědků v

případě Kastnerú pro zavraždění

policisty Tiedemana a pro postře- -

ení policisty Glovera obžalova

ných a přelíčení pokračovalo hez-

ky rychle hlavně ovšem násled-

kem toho an návladní dobře již
věděl jaké svědectví od jednotli-

vých svědků očekávati může V

sobotu v přelíčení nepokračováno
an soudce veškerý čas ku slyšení
Žádostí o nová přelíčení a k vyná
šení rozsudků potřeboval

— Pátečním nočním deštěm

spůsobeny byly značné Škody na

výstavišti a to hlavně na hlavní
dvoraně podél laguny jejíž břehy
téměř v délce 600 stop spoustou
vod strhány byly

v síni J W Hrocha
— V krajském soudě vynešen

v sobotu porotou rozsudek proti
dráze C B & Q na I71Q78 ve

prospěch klenotnické firmy Shook
& Sillner Před několika lety byl
totiž kufřík jednoho cestujícího

firmy té dráze k dopravě svěřený
ve skladišti vyloupen a za I1294
klenotů uloupeno a když dráha
škodu tuto nahraditi se zdráhala
soud následoval

eftnion glováh
nái hlavni prodá
val bude potlien
uvítali svi letni

přátel a vSechny

vůbec krajany bl-

itém doby výstavy
Můžete si nechat

dopisy podobu va-

lcho pobytu zde na

nlho adresovot

VSechny písemné do-

tazy ochotni zod-

povídá PiSte mu

ZTajrnsurn a 15- -

— Nikde není snad větších ulič

níkň jako v naší 'Praze' a to bez

rozdílu národností Uličníci če-

ští ovšem předchází 'dobrým' pří
kladem Onehdy zmínili jsme si

o uličnictví které provedli v sou

kromé zábavě pořádané pro rodi

ny sboru Vlastislava dva povedení

zlomyslní darebáci kteří dorůstá

jí buď pro provaz aneb pro kázni

ci Tentokráte chceme se zmínití

o případu z osobního pozorování
Redaktor t 1 má před domem již
asi po 6 roků neb déle keř kaliny

(snowball) avšak ještě ani jednou
za ta léta nedočal se zbělení květu

na něm Zlopověstná uličická
holota bohužel že česká rve

zmaří a zničí ještě zazelená každý
kvítek Nedaleko plotu jest keř

pivoněk Letos měly kvésti po
třetí ale ještě neviděl jak dopa
dá Letos zejména byl keř pou

paty jen obsypán ale dávno dříve

než se které rozvilo pokud neby- -

y větší než lískový ořech v jedné
noci do posledního otrhány a kol

keře poházeny z pouhého zlotři- -

ého kazisvětství Srdce nad tím

bolí! Každé to zmařené poupěač
poměrně malicherné má desetkrá-

te větší cenu než ten lotr kazi-

svět neboť z toho poupěte byl by
květ jenž by oko potěšil však

takový mladý dorůstající lotr je
en pro zlost žalost a zármutek!

— Jsou všeliké místnosti v mě

stě den co den se vyskytující nej-vět- ší

však přízni těší se hostinec
sokola Havelky? A proč Nejen
že nápoje jsou Number i je tu

však v téže budově hotel vedle

divadlo Creightonovo a vůbec vše

co se zamlouvá jak hostům kteří

město navštíví tak i krajanům
dejŠím Neopomeňte zmíněný
hostinecc navštíviti nenaleznete

epŠího obsloužení nikde tf

— K velkolepému výletu Činí

pilné přípravy výbor Českého Ná-

rodního Hřbitova jehož výtěžek
věnován bude na opravy hřbitov- -

Výlet pořádán bude do krás

"clL

ného parku Russrova v neděli 10

července

— Řád Palacký č i ZČBJ
uspořádá velkolepou slavnost spo-

jenou s koncertem v neděli dne

tg června na oslavou stoletých

narozenin Palackého v síni K W

Bartoše O bohatý program jest
činným výborem hojně postaráno
aby slavnost byla důstojnou

71-- tf

— Výstavním řiditelstvem ozná
men byl již program slavnostního

zahájení výstavy kteréž již od

středy za týden státi se má a ne-bude- -li

na programu uveřejněném
ničeho změněno nedopadne sláva
ta příliš slavně V slavnostním

průvodu nalézati se budou totiž
mimo oficírů výstavních a pozva-

ných řečníků a hostů pouze jen
kadeti universitní a kadeti zdejší
vyšší Školy a obchodní cestující
kteří dne toho národní svůj sjezd
míti budou Teprvé v sobotní
schůzi řiditelstva uzdálo se pánům
že by průvod takový přece jen až

příliš chudým byl a proto rozhod-

nuto pozvati všechny uniformova-

né spolky města našeho— účasten-

ství těchto však sotva as valným
bude neboť ku přihláškám nedán
téměř úplně žádný čas V sobo-

tu usnešení toto ' učiněno v nedě-

li teprve v časopisech zpráva o

tom přinešena a přihlášky jedotli-výc- h

organizací s udáním počtu
členů přijímány pouze do včerej
ška

— S nastalým teplým počasím
zároveň vzrůstá í Žízeň a každý
zajde si rád na sklenku výtečného
moku FRANK FRANCL 1268

jižní 13 ul prodá vám sklenku

výtečného moku Schlitzova jež
vás posilní Že i ostatní s ho-

stincem spojené jest třídy prvé o

tom může být každý ujištěn 41-- tí

Povolení k sňatku

Pery J Hill Co Bluíís 22

Grace S Berka Omaha 18

— Od včerejška má výstava
zamississíppská jednu hlavu a sice

jmenován ve schůzi výkonného
výboru vrchním řiditelem výstav-
ním major T S Clarkson dosa-

vadní pobočník řiditelstva výstav-
ního
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Vy ufováni zapof n poátkora řwrvna
a potrvá (xl (leviti do Judunáctl nedři Nabíd-

ky pMJíuiá do 1 íorvna a bliříí podrobnostiilf lf U A Dariiek ťcbuyler Nb

TIlíwlií íifl dobry fHky fenoik MuBlbft
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Hledá a rtce malého vmuse r„ Eara£u)ma kaldámu
kdo bI vcime jednatelství pro tuuto nové obra-
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BAZAR
Kaíolícké osadF ff Mm
na uplacení kostelního dluhu

bude se pořádati

ú úterka U luiwi do 28 min
v síni Metzové

Každý večer bude pestrý program
vt:i4 r i - _ 'ri _J _

Jednota Sokol poskytnou obe-

censtvu příjemná divadelní před-
staveni a hudební kapely pana
Havlíčka kapela sedmé wardy
a kapela páně Yachoutova (ze
So Omaha) slíbily z ochoty
bezplatně spoluúčinkovati

Pánom úfaďníkQm spolkQ

faetní (olichfKlnO knihy jako Ilř-er- a
Journala denní knihy a jiné od

75v uaboru u Pokroku Zártaáu


