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Zprávy osobni SOUTH OMAHA
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Pawnee: — Korná stojí si do- -
á bfe a vyhlídka jest na dobrou ú

v:odul
JL A1! Richardson: — Koma trpí su

cř)em a z jednotlivých míst ozna- -

na křižovatkách svých vydržo- -

vati

— V So Omaze založena byla
proti-hospods- ká liga kteráž za

"u "teiciu pavau lwul( u

prostřednictvím osuai niasovacino
hostince 'regulovat!' moma a

členy přijímáni isou pouze voliči
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— Za červenec prodáno na po- -

stě za 426788 poštovních zná
mek
— Korbelová čistá a pravá vína

koňak má vždy na skladě český

hostinský August Papež 26 a N

Ulici 7Qtt

jících známek bude asi poloviční
Salině: — Koťna zapotřeby má

vláhy doposud však statně suchu

vzdoruje Ovsa bude sklizeň do- -

jbrou Zemčat bude málo a pá-

tí st viny následkem dlouhotrvajícího
f sucha Dořínaií vvstfchati

' Saunders: — Mlácení jest v
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Oněch 22 obchodníků llííS
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pinem proudu a sklizen jest sluš-Yo- u

Koma nutně již zapotřeby

Bctyd: — Počasí pro žefi bylo
velice příznivým a korná stojí si

výborně
Colíax:— Koma poškozena by-

la poněkud prudkými větry a zá-

roveň již i v míře vrchovaté vláhy
zaDOtřebv má

Cuming: — Pšenice bude úroda

průměrnou ovsa pak sklizeň bude

nadprůměrnou Totéž platí o se-

nu Korně spomoženo bylo po-

sledními deštíky následkem kte-

rýchž i s oodzimní orbou zaDOČato

Cbýtí mohlo
( V Dodge: — Mlácení jest v plném

Jproudu a pšenice vydává méně než
V (očekáváno Koma trpí suchem

í yyjímaje jihovýchodní části okre

Neileoší kočárv a koně iak kní- -
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ráno do 3 hod odpoledne Objed- -
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srpna po le Duae cena zvýšena na

řooo apoixove vozy s averna

páry koní řiooo až $2000
Hlaste se u 92x6
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Čechové a jejich zápas
o samosprávu
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brožurce přednáška podváže uvedeným
názvem kterou přípravu p j rai- -

cotnfv Miriiand Mnnthlv TentoCeskv

překlad přednášky tvoři brožurku w
d-- XI nlioi Viu ifíf uvntirawni Tana

jana gižky Jana Amose Ko--

mptiRKenu a juhciíi juui:iuaiia wua
10ctřeba v kolkách Dva sešity

měsíčníku Midland Monthly obsahu- -
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Omaha Keb

ir ' i tt„:„— Tl„„!„ llumuu xvu
umístněnou v budově dopravní
neměl bv nikdo opomenout si pro- -

ukuuuuui j wvgicmv
ry věhlasného našeho presidenta
Lincoln-- a můžete obdržeti zdarma
od prodavače cestovních lístků v

mesiSKe piaaiuc uiauy umuui a--

cific Farnam ul č 1302 gitf

W G SLOANE & CO

obchodničíš

nám ééíé roitr
v Čísle 407 409 411 sev 25 ulice

South Omaha
"a— Ti 1i fini "1IT

7hníí an nrodává dle libosti buď za hotové
neb na splátky 41tf

0 II BREWER CO

AO & c& 4
pohrobnícl a pfijěovatelé koní
420-4- sev 35 ul So Omaha Neb

tf SbsMbbbk Telefon cilso 30

NOVÝ OBCHOD! NOVÉ ZBOŽÍ!

DtcM níjnvní—=

J423 N St South Omaba Neb

ZvláStní obuv vhodná do jatek

Nemdme žádné staré ošumělé střevíce

naSe zboží jest úplní nové Ručíme za

každý pár že uspokojí Zkuste nás

ri Henry Rothholtz řiďtei

FRANKE BLIS8 vP15
—" - —r V KAJt£JtJt

JOS BL18S prod ovcí a gen mng
J H BLISS prodavač dob vepř

Kť ríkoliv s nich pracuje v zájmu
svých zákazníka

JosePh Bllss
tomisioriř se žiTím doby™

230 New Exchange Bldg

SOUTH OMAHA - - NEB

Vsemožni píře vSnuje se vSem zásylkám I

zasílatelům ťhzen vaše jest ucuvc zsuaoa

Tržní ceay na požádání

známý co fádný a svědomitý muž s ochotou
obslouží krajany v řeci české

Pohostinná- -

Sin a zahrada

IAHA KOUTSSf --HO

na 20aQuL
SOUTH OHM KEBR

iest střediskem všech národních spolku
a nejoblíbenéjSím zaataveničkem rodin-

ným A proč by ne vždyť v jeho míst-

nosti i tahradé milo posedét a on dovede

každého hosta oDsiouzu neuepsím
kem i nejf istslmi likéry víeho druhu a

kdokoliv výstavu a 8o Omahu navští-

ví rozhodne by nemel opomenout v jeho

— Paní Kirchmanová z Wa- -

hoo manželka bankéře z Prague
a paní Baštářová přijely do Oma- -

hv v úterý aby se podívaly na

květinový průvod na výstavě ale
k ieiich zklamání týž se neod- -

býval
— Pp Springler z Pawnee Co

v Oklahomě m Zajíc od Crete byli
zde v minulých dnech prohlížejí a
ce sobě výstavu kterouž ovšem

hledali nesmírně zajímavou —

Nežli odjeli prohlédli si též tro
chu Omanu a South Omanu

Zprávy spolkové

rčvccký sbor "Lýra"

odbývá své příští cvičení v pondělí
srnna v ixA hodinv večer— I i e -

sokolské místnosti na 13 ulici

mezi Dorcas a Martha ul Všichni

členové a členkyně nechť se v čas

a iistě dostaví Zároveň nechť

přinesou s sebou zpěvní knížky
Cvičíte!

Tábor Culumbus číslo 69 WOW

odbývá svou pravidelnou schůzi

dne 9 srpna a jelikož se česky
den blíží a jelikož bratří Špatně
navštěvují schůze proto tentokrá

te neotálejte a přijďte všichni je-
-

kož předléhá důležité jednání
stran vozu hudby atd

F J Fitle clerk
' Dramatický Odbor

ěl Ted Sokol odbývá zkoušku

zítra večer v 8 hod v Národní

Síni Všichni účinkující jsou žá

dáni bv se dostavili los Mik

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 4 srpna
Náhled náš Ze pSenlce klesla přilil a

bod pod skutečnou hodnotu sdš se docnazeii
potvrzeni V dnech právě minulých měla pie--

stl ceny přispívá té pomérnč slabý přívoz
mnohem slabší nei byl loni a neí se očekává-

-

lo cos poaava aoKazu ze majiw" ťu'V"
ji důvřru v Její lepíí ceny a nespěchají nyní
tak priu s proaejem koj "k"'
cení Dnes byla pSenlce ejmen ooojr pevné
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Rnaku lont nSonice valní poíkowsna Červena
oitmka prodává se dne aaJÍpro

sáfí uew a
pro prosinec (MM Jarka íis Jest skoro téže
cenv Jako ozlmka totlí 88 a tvrdá Cisto 2 ca

Kukuřice v íápětí po ípravacn o aoeuca
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Lněné' semeno se též trochu slepSllo Je a
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Dobytek hovčíí Jest ceny untál „„(
voli prodávají se po 4a0(45JM) voli k iiru
310@4 krávy a Jalovice 30@470 voly

Dobytek vepřový jest ceny valnfi ochablé a
nitsi Lfihk nrodsva se po woao umí--

Omaba 4 srpna
Trh dj8i nevykazuje íéuné posoruhodné

imenv Dobytka dobře vykrmenno nepřiváži
mnoho a takov má ceny pevné aC sotva
_s vniv nt£nf nrodávalt se po liwoaiu

nwrjijen u™Dobytek
na Jatky JeíSí xeiiv pej po joloch k líru

prcvJI se ř5 W50 do W75 Krávy a
Jalovice jsou pawhso- -

Vepřo- dobytek tak Jako na vchpd Jest
ceny oDét nIMí a prodává se po 35"H(J70
Vejce bíhem mlnulíoh dno stouply na ie

a máainvnn xn sbírané smetany la as 10 s
odstřeďované íao _
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Za sníženou cenu!

Máme posud nCkoUk výtisků apisu

Královské vénné inéstoMělník

a oxres nemicny
který a velkou píli sestavil a kn velké
ave skoue vlastním naiucu
%a~ mLUki Ikniv nan Lud Doehm

Jest to spis objemný neboť čítá 934

stran velkého lormaio sw ury
mapou okresu mélnickeno a mesuu
vXa rriy mnnickT mži bv chovat!

spis tento obsahující popis a déjiny
jeho rodlité ran sptsovaxci vy'
1 A Vn ihMnntl Kbvtktt SPISU Za

cenu Talní' snítenon a sice biidem tfi
prodávaU nyní za ft€9 I poMoval
iásylkon DHvíilí cena $400 Zádnjř
MílniCan nemusí m nyní vymlonvaU
na cena knihy neboť za tuto cena j

Iř I Y I _ ř J _ A— v puaueinim zaseuaui muy
„v„„ix u~ „v„ „„ín4„n
neboť hlavní pozornost věnována
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svežení ulic v různých částech
x v inAnin aisfhrt iinnn

1

uvésti že opravená ordinance
I

mlékařská odkázána zpět výboru
to následkem toho že plat in- -

špektora opravenou ordinanci na I

Í7o měsíčně určován kdežto do- -

sud plat jeho pouze z vybraných

poplatků se kryl a

— Rodáci naši a zejména far

meři kteří přijedou podívati se na

zamississippskou výstavu pochy- -

byli by velice kdyby nepodívali
se též do jatek South Omažských

Aby pak pookřáli a posilnili se

nechť zavítají k Janu Koutskému

na 20 a Q ul Pan Koutský všem
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nejlepší jakosti
— V -- poslední schůzi

městské uzavřena byla smlouva se

16 učitelkami pro příští rok školní

a vzato na vědomí ohlášení že ze
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Kiervz' siarou rauou skuiui ruiav- -
ním zástupcem rady zvolen byl a

s mraz smiouva na jwen nwuíd- -

vřena a na jehožto místo demo -

kratičkou většinou nové rady no- -

vy tw — —

cký právník povolán byl v němž

sděloval radě že nemá zcela niče

ho proti tomu by povmosti s

úřadem tím spojené někdo jiny
zastával že však státi bude na

tom aby smlouva s ním dodržena

byla pokud totiž vyplácení smlu

veného platu se to týče

— Viděli iste Papeže? Ne to

ho v Římě nýbrž hostinského v

So Omaze na 26 a N blíže ná
draží! 79tf

— Počet zřízenců poštovních na

poště snížen byl od 1 srpna o dva

a to prý proto an na plat lejich
peněz ve fondu poštovním se ne

dostává Pošta so omažská po-

výšena byla teprvé před nedáv

nem následkem rychle rostoucího
obchodu na poštu prvé třídy a

propuštěním těchto dvou zřízenců

značná újma učiněna neboť zří-

zenci zbývající s prací nikterak
Dostačiti nemohou Proto také

poslán bude odboru poštovnímu
do Washingtonu obchodníky pro
test proti zmenšení počtu zřízenců

Doštovních a nasazeny budou vse

chny páky aby opětného jich do

sazení docíleno bylo

— Z Washingtonu oznámeno

ve středu že P T Barrett před
seda městské rady jmenován byl
unlarfm nrn stavhti vládní hn- -

dovy na kterouž jak známo

íiooooo Dovoleno bvlo- -w

— Městskému návladnímu na- - i

j u j u i x
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proti společnostem železničním
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souhlase s ordinanci kterouž na- -
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lna Dunplouú
jiho-zá-p roh 20 a N ul

Ol £m Kwal uinilmK mnrt

hvch českých farmáři rve je při jich ná- -

vítevé So Omahy a samississip výatavy
nsvfitiviu jeno místnost sne ioci sname- -

nitě vylelelé pivo Korbelová vina a
Khnvinv atHt má vidv rhutnf lunř ve

velkém vfberu Všechny české americké
a a a v isoa a neno ku cetoe vvioie
"Národní Listy" s Prahy

83ti Viímacte si dobře adresv

Sio-ovo-u licensi z oěťákových

automatů zaplatili a kterýmž ' jak I

jsme oznámili mayorem nařízeno H
siriiiKV iv z inisinuNii svvlu uu-- i' ' '

n?V 0n8ef
ziednaií
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si

SDOlečně právníka ktervž oožado- -

„ Xe„ ron rwonX
111 uiav ua iAiau t&oíwwua i-
za hcense ony zaplacené a to na
tom základě an městem pod fa

lešnou záminkou vylákány byly
Ordinanci ustanoveno totiž že li--

HnfvXn( nnravn-ui- firíítplp lí
VW — W W UJI"1'"1'

vyurzovani auiomaiu na uuuu jcu
noho roku kterémuž závazku však

město nedostálo a již po několika

týdnech odstranění jich nařídilo

r s l j jl l 4 „AX„t„ I

I

lolrřofj ořřoHt a cni-int- u iaa v 0111 aciuvu siiuu c uv - wu'večer v hostinci Václava Pivoňky
_ _„ Jtna 2Jie a jl unci v ooum umaže-

Knnrftrt nrnvázen výtečnou malou

de8etiletu houslistkou Annou Pi
navvřfvf

_ _ x

I
opomenouti Václava Pivoňku nav- -
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Nejlepší lék proti úplavici
Jan Matbias známý dobvtkář z

Pulaakv Ky praví: "Kdvž přes týden

již trpěl jsem úplavici a můj lékař

nebyl s to mi pomoci poradil mi přítel
jeden zkusit! ChamberlaUťs Colic

Cholera & Diarrboea Remedy a jedva
že využíval jsem pul lábve léku toho

byl jsem úplně uzdraven'' Na prodej
u všech lékárníků

Dráha Union Pacific

vysílá denně tři skvostné vlaky a

sice následující:

"The Colorado Speciál"
"The Overland Limited"

"The Fast Mail"

Všechny vlaky tyto jedou nej

čelnějšími městy dalekého západu
Písárnu a prodavače cestovních
lístků dráhy této naleznete v čísle

1302 na Farnam ul 91tí

VELKOLEPÝ'

VÝLET
—uspořádán bude— I

v nedáli dne 28 šsTJna oslavu založení Cis

tt SovLtU OmaHa
do zahrady pttia J KOfltSkýhO

na a inu
Vaííhrul nclrwtl alrí1v koncert ktertf
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poirvaao o noain Tecer o uo uou
večere ro te voina zaDava
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DO SOUTH OMAHY
přijede každý ať už jede se podí
vat na výstavu aneb veze do

trhu Kaidý také má vcdCt Ze

heCourt
na 26 a N ulici

jest oeský boatlneo nejblíže ná-

draží kterýž jest nejlepSím českým ho-

stincem v South Omaze kde obdržíte

nejlepii So Omažský ležák znamenité

lihoviny a doutníky pravé Korbelovo

víno a kofiak vždy chutné zákusky a kde

i v neděli ve avláitní místnosti spřátely
se pobaviti mažete
Liskám vslím křesťanským se poroučí

su1
t Holt: — Drobné obilí téměř vše

jest již sklizeno a koma stojí si ve

stavu dobrém

' Knox: —- Drobné obilí jest ve- -

Utněs již sestohováno a koma sto

jí si dosud dobře

Madison: — Korná posledními
dešti značně se zlepšila Cukrov

ka stoií si dobře a drobné obilí
' vesměs jest již sklizeno Zemčat

Vide sklizeň chudá

Bufíalo: — Mlácení obilí nedo- -

r tak jak předem očekáváno

nnrna ňri sp rinsnn statné ač

vláhy pomalu již za'potřeby míti

bude

Howard: — Sklizeň drobného
mKlU noAnrAa tak ialr nředem

očekáváno Korná zapoireuy ma

liž deště a místy učiněny suchem

Skodv už takové že nahraditi se

Jídají
j 'Valley: — Drobné obilí jest již
I sklizeno a po většině sestohováno
V Korná potřebuje nutně vláhy

I - Red Willow: — Žně jsou již
( skončeny a s mlácením započato
I Kobvlkv se rvchle množí mimo

Jt čehož korná i suchem značně po
Pózována lest Též 1 zemčata

Potřeby mají vláhu

jtfox Butte: — Hojnými dešti

pomoženo v značné míře pastvi-

nám tak že dobytek nyní hojnost

pastvy má

Scotts Bluíí: — Něco járky již
korně daří se dobře

SOvoce iest pramálo

t Sheridan: — Korně a zemčatům

Maří se dobře a sena jest hojnost
e sečením aropneno ouui jiz za

počato

v W B Costlev v Stockbrldire
l tm kdvi Jedenkráte bvl za kazatel

skýna povoláním v Ellenwood v tomze

státu náble roznemohl se na cuoiera

mnrhna On nraví: Nahodilou při

Jrfltostí dostal jem libev Chamber

rn' Cblíc & DlarrLoea Bemedý a to

myslím te zachránilo ml tlvot lak
tan Doskrtnul mi úlevu okamžité" K

dostiní ve všech lékárnách

Upozornění!
Tímto sděluji všem krajankám

rvým srpnem vystoupím z

tu s módním zbožím a kdo

v oboru tom něco potřebuje nechť

se ihned přihlásí dokud je vyber
hoiný Zároveň žádám důrazné

vSechnv kdož mi nějakou částku
s w -

II I ti L _1 A — A sannAit wmvffl9l
C Hdžledo as Července Po prvém

Íipnu
jestli jaké zásoby klobouků

naleznou mne krajanky v

čísle 1406 Williams ul

Á

v oravde levnou naxc utj Jlhczdp rch 20 aN uliceV Sáetou BQ-i- m

KATEŘINA HYNEK
Adresujte: Par!ÍLH3V!v
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