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— Nali vyhráli na ipé Hhl —
tak snřla V útarý došlá (alogriflcU

zpráva i Mmphl Tnr k'HI

návody mllloa odbývány bi-

ly a jbhl I dJíí Thorton ItiHoa

a Omha lor ls s sň?tfiill —

Zdráva tito nspíwila radosti víathny

plátrd lArhlO vojářkft a fldoat (a

ivýlfíia xnační k lyl ijiSlřno í

přtá fena 1 1000 n hotovoall a

nádherný ilatý pohár přiíífrna Čt4
Thuralon lliflaa mimo řshol doala

la tál rt joítl ernu druhou f tří 14
druhr5 v obnosu 1500 a canu prvou

i IřídS třetí v obnosu # 1 000 Jakož
I cenu zi nfjfcpšl chování m t
táboř Jakožto najMja vycvičený

jdnotlíve vyznamnn byl W li
Williams Ul od Tliurtri Jíiflta—

Omaha (iaardv !otali prvou canu

v obnosu troo en nejlepál vycvičená

čta dloatřelctká Oběma Čtám

chyaiá kvflt přivítání a po al ko-

lik dnu budou ta mitíčátíí pány mé-st- a

— Noý lihovar ktarýl společno-

stí Colurnbíao Dístiltífiií do v Kast

Oinaiir poataven byl tapočne jil
příštím týdnem i nftohm Ithu a

pracovat! v něm bude při nemen-

ším po plné tří měsíce Iih vyrá-

běn bude a melaay kteréž i cukrová
ru Norfolkíkěho 250000 galoaS
získáno bylo

— Ve čtvrtek odpoledne rozřeše-

na byla záhada tajemného zmizení

učitelky I K Nolaonovy kteráž

svým! dltkami dur rokli starými

již od § prosince min roku pohřešo-

vána byla líned tehdy tvrdilo se

Že aamovraždu spáchala led to vy
vraceno a tvrzeno že prý n nějakým
milencem svým zmizela a aby kaž-

dou stopu po sobd zakryla zařídila

vše takaby aejzdálože samovraždy se

dopustila Nejistotě té učiněn včera

konec nalezením mrtvoly její v řece

Missouri při břehu Coucil-bi- u (Takém

jakož i mrtvol obou jejich dítek jež
k ní šňůrami pevně přivázány byly
— Ve středu odpoledne odbýván

pohřeb paní Terezie Fuchsové o

jejíž smrti minule zprávu jsme při-nes- li

a byl jedním z nejvělifch v

naší české čtvrti odbývaných Zesnu

lá byla zakládající členkyní sboru

Vlastislava JCD a členkyně sboru

tohoto jakož i sesterských sborň

Boleslava a Olivová Ratolestpo8led-nějš- í
ze So Omahy dostavily se v

plném počtu aby zesnulé sestře své

poslední poctu prokázaly Rakev

odnesena byla členkyněmi sboru

Vlastislava v průvodu členkyfi všech

tří sborn do Národní síně kdež

nad rakvi vykonány obřady sběrové

a promluveno soudcem Berkou jakož
i pani Kalinovou Na rakvt spočívá--

ly četné věnce z nichž hlavně zmínka

učinili dlužno o krásných květinách

věnovaných sbory dámskými a o po

dušce věnované Těl Jed Sokol v

uznání záslab kterýchž zesnulá o

sbor ten hlavně při pořádání bazáru

byla si získala

Klub občanu města—- jižní strany
zakročili hodlá o to aby již straně

města přímého spojeni a nádražím

se dostalo a sice hodlá požádat! aby

společnost pouliční dráhy zařídila

spojení South omažskó tratá s ná-

dražím tím spftsobem žo prodlodžena

byla by iraf Vinton ul na 13

odtud na Arbor po této na 11 a po
tó až na Mason po této na 10 a od-

tud až k nádraží — Pouze na třech
čtverčíeh bylo by k tomu položení
tratí nových nutným

Hluchost nemAže být vyléčena

místními npllkaoaml posavad! aa namokoa ka

tmacai íáaU něha ďtU Foaza J )dlay
vplaob vybnbaiil litaohoaU a to Jast Uky kaU

nlml Blacboat ]at aplbna aaplnii
ltmycti blan b rnajloteb EatUchova troblot

Kdy! aa tto trnblea sapáll ettita bníanl v ailck

a aadoalýehita kdyi aa Aptnl tacall nialaduja
oblncbnnU a pinkli aa Ufnl naodatraai a trabtaa

naprivad do aoraálnlbo aUvo )aat alaeb pro

vidy inIJan

DvU a dmill připadl lilacboaU J' it aplx-bn- o

kataram ed aant ale Jlaiho aal tapilaal

allanýoh blan
Jkmm Jadna at doll aa kidý pHpad

() ii bni ktaram Jnl amita být

vylaJa likom Ball'i OnUrrb Oum Doptlto al

pro eirkaUra-rda- raa klild kv

Piodávi aa a Mkártilkl aa Taa
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nArodoplnná fnínf

Tmjilitný htifiis Adoiřn Iib
Itfř Jeřil tiiltlt tfuttll ?f

iviiítním ivillonkM a

(kujilny RtAVb ti'1'ivfrli Jat jl!
íibřil i fiíiorAoJi l

fnJn o fiirrin( Hpitclové d

f!li din (iřinítí iUilli&hri H ifi v'
Ukého Jítřil r! j tfň ovilný
!) fj'lí4 v křojn iviijr
é vUtn( A Uk vl íímc na obra-

tu irntr!nfm fřořf'liřkii ? tm-Inmilf-

khnm liklm a df4l-ka-

n klíní ani m mlal5né noci

n (4)ralf rhaluj' nkairij noto-roifn- é

iloIn4mii líl vaUtkmrt
IV4 kMIlo fiťrain inaornaj
ijvfní ai ari'!fla iourfm Val
c tiQm křMIo !

jffi HímI 1'anrtjr

Mri Joaiířarn k leaní cliatrťi
valaíak ťelitk j# komponován V

mfkkrn lahoJním Gavélíení mh-hi-

m vliodnX umfalln v r4mo

národního orniinuntu nal nimi

Rf vajf toclalí amilííSková nvftj

thvlo[6f Na výaiavi tiiM-jtíati- é

iloí ílí iJIilé nové dtto jinř
Lifai:lierovo inaínó (otornotl

iom 'i rijstiivt Přípravy pro
fiofidiní volných plaveb I alonem

Itoialpm" jaou (konijenjr "lteaBÍ"

hyl proncXco jí! do tvláttní budovy
u amfiteátru na výaUvfi vyatavťné
kam! dopraven i vScuhťn přtaloíSný
matrial Nákladná a pracné byl

celý veliký balon ociatřn od pracha
a blátA jel na nétn od poalednísh
lonakých plaveb tx velmi nepř(ini
vé pohody pořádaných toulaly Po
doba národopisná výstavy nořádánya

ladou s amfiteátru volné plavby
dvakráte týdně & budou řízeny ka

pitány I r llQlkou a I V andaacm

Iří idivbách třehto túčaatní so i

členové aeronautické apoleSnoHti
Scdké a boaté První vdet uapořá
Ján byl v den zahálení vvatavv
Crnká aeronautická apob zúčaalní
na i výstavy vo upotkovém oddřlení
a pořádatt budo po ča výctavy

přednáHky

Výstavní divadlo a amfiteátr
Návítf vniku výHtavntch příprav

skytá utřSený pohled výstavní di-

vadlo jehož h ta v ba jest jiZ téméř
dokončena Jevišté divadla vyho

vuje dekoračním a komparaním ná

rokfim nebo Hmflejíím délka jeho
od rampy al k zadní sténě je donet

metro Šířka 1250 m Po obou

otranách jeviStS jsou schody do

prvního patra ku prostorným po-

hodlným Šatnám Vestibul divadla
v přední části umístěný imponuje

vkusným lepým zřízením U vcho-

du na obou stranách jsou kasy pak
vcházíte do couloiru x nřhož po
obou stranách jsou 24 stupni ku

tribuně a galeriím Z tribuny mo-

žno vyjití na pavlač která slibuje
poskytovat! za krásných teplých
veSerft pestrý rozhled — Za di-

vadlem na volné prostoře mezi

tratí státní dráhy a svahem dělí-

cím výstavu na dva díly rozkládá

se amfiteátr na němž práce započa-

ty počátkem května Sedadla do

kruhu stupňovati ho budou v Šesti

řadách vkusný portál spojený se

šatnou bude mí ti podobu věže

Vedle národních slavností pro něž

aréna tato původně byla ustanove-

na bude tde v určitých hodinách i

plnění a pouštění balonu

Ji'dnoa a rb)í'Jnch Jut boUvý krk

N]lpfm tratrdkm k fylWnl Uki ]

Prry Pavla' Pala Klllar Bliledáta la vj
1441 1

aajbiirti j řlpKly

Odporučení

Vscm kteří trpí nezáživností a

zářnou odnnručuii za neilt-ní- f tiro
atředek píU 'Tiinerovo hořké víno"
které kdyi se po nějaký ča pravi
delné oživa napomána dobrému trá
vení a přivodí cbuC k jídlu Užíval

jsem je a užívám i dále k udržení
chutě k Jídlu ponívadž jsem shle-

dal že lepe účinkuje než kterýkoliv
jiný lék a proto odporučuji "Trine- -
rovo hořké víno" co nejvíce V úcto
4-- 3m ! rank btarat

&78 Lkllin ul Chicago III

— HraMnrí Chrla fibm m no

fk ul riavatifff) hyl t# alřadn

vrař dflma lupld a rá!dk náv- -

lllvy té j t If Ktlrkar O tilM při
dal 8ilck#ř nlři!il m vnři"ř t In
atlml sirn a kolrm II hodiny jíl
k zavření mUtnoati n chaial( kdy!
tu do fnMnnatl dví mnli rtvofviry
vatoupili a o vydání ynlt fit plília
zdvořilá Žádali tti Hhlcknoř íifňí

l tYh kUÍÍ hnr I lak leknou a

proto popudfltiv Ildiícl fit vřííthoi
lupiijS a vrhnul a vyřítit mu tf-vol- vfř

l ruky nmílordn do hho
mlátit počal Mct Um ah skočil

druhý lapiéia nálevnu a vlnfhny na

laaíc( se tam pentze shrábnul a

rychlá a Ittptm avýrn trnitrb Houdrub

jrho vida je druh a lupem jil v

Ofpcčf ae naléiá vytrhnul aa roa

tuři:nSmtt hoatlnkímti a plobně
btit stopy trnitei Ze by lupiěi

vypátráni byli jt při činnosti natí

pulíoie pramalá ndřje
— Paní Kret:hmerové čská by

linná a kořanná ftiaaf jediná toho
druhu v Amríe vyhojl jitA akutní
a ihronický revmatiainua koatileř
Mřnl očí líí'j záikrt vĎbřO každou
čemtvou nab saataralou ránu a bolal
na těle Valká krabička fiOo Tato
výtečná mf jest jen u tnne samé k

dostání Na venkov se jen ta #100
a 10 centft ta zásylku dvě velké kra-

bičky zaálou Pinízo nejlťpa zas-
lat na "posul notě" stojí fen 3 centy

Anxa Kkktsciiukk
dl52-m- 0 2101 Ho tří Ht

Omaha Neb

— Ve středu hyl soudce ívolt

opětně jednou ve řpalném rozmaru a

následek toho byl že před tebe pět

porotců pro nevážnosl soudu povola-

li dal a dalším pak dvanáctí tak

perné kázáni udělil že naft hned Isk

nezapomenou Jeden z porotou J
D Ware pokutován 2 an trávil čas

v&j v jiné síni než v kteréž na vy

voláni čekali měl A Hoot pokuto
ván $5 an v čas se nedostavil a na

další tři vydány zatykače an se ne-

dostavili vůbec Když soudce prá
vfi v nejlepší ráži byl přišla před
něho porota kteréž k rozhod-

nutí případ El Tuttla t útoku s

úmyslem těžkého ublížení na těle ob

žalovanéhodán byl a sotva žo soudce

na rozsudek se podíval již bylo znáti

že bouře vypukne Uznán byl totiž

obžalovaný vinným pouhého útoku a

to Scotta nemáb popudilo Pravil

že mají li také rozsudky vynášeny

byti lepším by bylo zločince bě

žet nechali a zbytečné útraty občan

stvft nespusobovati a místo zločinců

měli prý by jednoduše za mříže

strkáni býti tací porotci kteří po-

dobné rozsudky vynésti se opováží
— Chcete li zvěděti bližších a ob- -

šírnAiších znráv o _farmerskveb do
1 f - -

j
zemcích ve Washingtonu Montano a

Oregonu požádejte anglicky poštov
ním lístkem C A MttcheU Websler
St Union Station Omaha Neb a

on vám zašlo podrobné popisy po
zemka těch (93dt-t- f

— Šerif obdržel ve středu telecfra

fickou zprávu a Peoria 111 že zatčen

tam byl Abraham W Lauderkterýž

jak známo pro několikerý pokus
znásilnění stíhán jest a po složení

záruky do bot prátiknul Žalářník

Miller vyslán byl ihned do Lincoln

aby si žádost o vydání guvernérem
podepsati dal načež pro ptáčka ei

dojede

Z A DUCH A
záchvaty tlukot srnVe bolesti v boku
rameni a rukou krátký dech otiitMHoxt

dnftno4 oteklé klouby slabost a hlado-

vé záchvaty vodnutclnost vřtry atd
Jaou prvními píínky anli-fii- l nmorf Í

WVmíl Dlí MIIKH NKW I1KKT Cl lílt
'o IA mk& trpM Jn'm tlukotnm arilm umírním
naifítl Inku jPil hf mní byl Hiikyll 4lvy ni
jmmakull liK MllFS NKW UKAHT 11 ItK

tfiito Alnkival Ifiiiťf iírnA pimkytl ml
okaiiiřu ůIpvv Mním a rHiloait )iKruMtl
tnulo lk vtetn JI trpí Jakoukoliv tiuIou ar- -

dwni M H ituntmim Tiiaa —

Ir I h I'rmir (Sypaiim City Kanu triWl

railou anli-ínl- ! tciina loho íílnla o w ! t

4Iit4 minutu a nnlríi tlouklo tak ailnf n

byk Ji1 moatHi alywtl p"a iHlt avřinim
lr Mlla a leků a byl vyléčen Nl- -

buje lidné opium nab tiťtizpf ni amiJoniny
Trodárá se na JUtea záruku
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