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Vyjdatí # tám hipo'l v lVtřn
Hicřtf Kil f ht ih)0' na o

Jtli má mnoho íl min p#
níi h tr# ) J víak

p(třsboj řfkolív
ve ib'

tthínim ozdobném

pliílích střevících

kloboukách čepicích
vftbce vt ví#m

ifi n f přljlll do

Boston Storu
abysfe nbyli tch zláŠlnfch výho1

pri aoupf )a# vyima iotor
Htorti ncrnnle vám nabíd-

nout! lá-ln-
ý jin

Vynlftíí o rám
přijdi t jakékoliv vtdátcnoati a

koupili smí pouimnl taooy
líoston More useiřf varn při
těchto koupích mno--

ho dolarů

Boston Store
nakoupil ta hotové ohromné zásoby
a zboží lest označeno tak nftkvmi
cenami že budete překvapeni Má
me na prodej zboží v ceně více než

jedneho milionu

a "M J INUIVVIH W SS a

něm postavení se nalézajících fí
zbankrotiljch maloobchodníků r
matujte 2e máme ceske prodavače t
každém oddálení a že v každý čaa a
radostí vám tfi kourifrh irnnmlliar l j i

~ "
meabychom obchod váš sobě udrželi
líoston Store prodává strížrf zboží
láště dámské kloboukv a třevíce
bedvábí krajky šněrovačky kleno-

ty lky klobouky čepioe mužaké
výpravné zboží nádobí cukroví
ovoce nábytek koberce psací papír
aniny brachy taslony čaj káva atd
Vyplatí se vám u ná nakouoiti'

tmfrfíittni knlhvadioff f mH
# f řtfotnl (hrtf(ě Ví thmt
i 4clil v t#inf atmovrif ff

rřiinaf a f if-m- if oo

Mftilf t4fk btf n#lt#il#Hřř
dnřn v CMcafi Tbmř vt4 M
ftoupíf na 4#t í lř if aífnno
bylo &Uhm avlib nt itínf nikdo
fl#pndí#hmf

7 WUnUi rfntrritk4 telila
f rý rnaká Vláda amtoivei n atttbit
Iff parnfM pro jiarr
t Iř#v4lňf vltkU a dř4isíbfř
W Kal I i 11 í lích bud s'4tl
00íOO

Hliník Mholf trý m k hl
hm lktft'Hm j alt zjiítíno amtrí
kýif1 n4mřřníkf íHIiná voda bř

áéiakij# na kov tnť ttk I po

njkřn # a j#jfm půakním
4pln4 rol drobí

V Clinton la aemMa náhle

minulý ilvřUk Kmri Hinsonova

ikífí pravf plíčinoft amrti

byla srdcí ní vala kterou ai apůso- -

'iia pHIiiaým tančením přeit bá- -

tcjfcl noci

Vrah Myron It Ilent t Miň- -

dan N Dak který avua manželku
nechal pojistit na 50000 a pak jí
lil tavraldit aby dostat Híitěnf
vraldy a odsouzen byt uznán vin-

ným ka smrti provazem

Zpronevěřilý pokladník státi í

'aylor s jilnf Dakoty odevzdal

minulý týden státníma pokladníka
botovoati 100roo a v příštích

dnech postoupí veškeré ostatní své
Jmění státu Dne 13 t ro doMavf
so k soudu a ta bude rozsudek nad

ním vynesen

Ulíže St Paul Ind událo se
železniční neštěstí následkem po-

rouchání stroje vlaku nákladního

Celý vlak byl svržen a kolejí pří
čemž jeden člověk přišel o život a
9 poraněno Všichni byli slepými

pasažéry
V Newark N J zničena po-

žárem v ooděli továrna na železné
nádobí náležející Central Slam- -

ping Co Ztráta obnáší $500000 a
skoro £00 dělníků zbaveno je tím

práce

Okresní vězení ve Springfield
Ky přepadeno bylo v neděli tlu-

pou opilých lidí kuří se chtěli
zmocniti dvou vizňů obviněných a

nemravného útoku Strážce vydal
opilým klíče ale tito nebyli v sta-

vu dvéře otevřití ani klíčem ani
násilím a proto mu Ie no chvíli
vrátili a rozešli se

Sekretář odboru hospodářaké
bo nařídil propuštění všech žen--
akýcb aaměstnanýcb v jatkách r
Kansas City mikroskopickým zkou

máním masa Stalo prv ae to
0

proto žo jatky nemají odbytu na
maso v žádné c těch zemí kteréž

vyžadují mikroskopické dohlídky a
k vůli těm kteréž to nenožaduU

a

prý maso zkoumáno nebude Se-

kretář Morton nepochybně počká
až všecky země americké maso za

poví

a f i i i i -

tkal a $nnm in Hni mnllk'f

k fy i#fily Um t'Hf "Klrn
tk4 Hnťňj" poi Ilji aliit byla
ililLl t N'řwkh poj jm#AOfn

tý vrátila rjí k lby tibyh

Prí ! II imíiila Ukřv4
Irtuha HťhflíU ai aiktnt rl ř íiífty
a mi k#ffi4fn4 lidi I If Mm4li

míli niku blrtbal

J"ljí n lom tu latjl
ai 19 ht frika matka řtitil
'" ř'iift majf k torní fálol

iMKiifaífti plídint to j# iffi
fp(í vtažný

ťf4inf ptt llakr
! 4 doít a řtioat KalU v M

OikMÍ fctarJI ptkytnjl výtaný
k4rnfl dlalvbftf alk jiJ po kohk
řokl ntlitff ? rako airávc
bark rotního bjly mííMilý týden

přf4fy pro dlah ni nich vámoac í
v oifno9 1100000 Zarltnátalo
tam na 3o dlloíki a Irat k doti

íání !t noví maíiulé budou pečo
vali o vyalitkotánl dol i tich

rrítri v (loral
Trn avít i lá # být colý imota

ný Kdo to jaktěliv alýchávtl bv

mtli t Colorada liiikv a rrátrle!
'o minulé dva roky vlak co atátv
lir a lni trt l více míně anebem má
Colorado velké lijáky Minulý pá- -

te ulála ae opět prQlrJ mračen
blila íírand Junction Colo a

velič dráho Linie Rock

Stejnou aii dobou udála ae prfitrž
bule Del Nořte a apfiaobila mnoho

Škody na Denver fc Itio Grande
dráíe a Del Nořte pivovaru

Jtrífanlný pátek

Minulý pátk udály ae tři ne- -

Stěatí na dráhách ve Filadelfii
Drába Pennaylvanaká vrátila do

povoíu Williata Ilanaona uamrtíc
Jeho a poranío hdwarda Miakella a
Johna UaHaona kteří ae ve vote
nalěiali Podobným apftaobem byl
usmrcen na tratích Baltimore a
Ohio dráhy Martin Krven a elek-

trická pouliční dráha přejela a

usmtila Cletvbo boSíka Willie

Stanley
I'fil milionu íkody

V skladu aUvebního dříví Sbili- -

inga Whittney ct Uarnea Lumber
Co v Ogdenburg N Y vypuknul
v pátek rána oheň který apflaobil
ta pfil miUonu ěkody než mu pří
trž učiněna

Polltloké

Ido má pravdul
Tento týden budou odbývali de-

mokraté obioaU avĎj ajezd k ně-

muž minulý týden volili avé tá-itup-

Senátor Hrice ae vyjádřil
že i £50 svolených táatupco je 400

proti tnehodnocení naší měny totiž

proti avobodnému ražení etřlbra

Naproti tomu Allen VV Thurman
tvrdí že t pěti aet zvolených jeat
jich tři ala pro atříbro Uvidíme

který a nich má pravdu

MělIjHme málem válko

Z Waahingtonu ae nyní aděluje
že prý proběhem války japanako
čínaké měli jame na mále a byli
bychom též do boje bývali vtaženi

Japonsko prý usilovalo o to že má

právo taataviti a prohlíželi lodé
americké a když by na nich na-

lezlo nějaké řlňany třeba jen co
cca tající že má právo ae jich zmo-

cnit! Vyalaneo nái Dunn v Ja-

ponsku toto právo rozhodně popí-
ral a vyavětloval a veškerým dftra-te-

že z takové příčiny jednou
válčily Spojené Státy a Anglií a

vyhrály a nebudoa ae broziU i vál-

ky i Japonakem Věci doapěly již
tak daleko ie válečná loď měla
provázeti obchodní parník který
japonakého příatava vyplouti ie

MřhaIIťij tiAnt timd f ntfi
ar Mjmftif niNj# f fy atrana
t iffa mm aíá itítluílmo
M byb htm yatAtv( dí#tl
hM# jiko vlch Mtttefrh d#

'křiífkýřh fciňvaftffh I U bjl
hlavní lápaa n tAkt% nobm#fn4
hn řlnl atříbra AI do n I4tn

přv!4 lati ve atrartl dm'kritirk4
tříbřiři v#Ikoi mrot e#hrt n#l

Iplld4k p'kytnalo hlatf4n(
f lotijtmi vlil r 14 ďtht eo

ryb4M'ltf (ta I tnftmvt ri'o'i n
4hn'it d i tťtktt atřtnv d#mofcra

tí k# a vydl hln I mnl atří
brařikho bláinlnf ftfthatL na- -

itirá obrat v řaláeh dm'krati
ckých fa ly dojita ml lími k li
přafttfr'! U ntifKU Proto
také pcdthlo a frakci uřadní
c k 4iíff o I jrho Vll£ntva
rybáfkího tvltliítl n I allíbriři
Aby ae tímto al# trochu talichotí
U t#dy navrltn byl Jd#B z #jía

nitiČtAjlích tlchto banirotáM H

lftow z ( hiriton ta námlatka

ivřřf)4ra Ticketa eeatavena bvla

jak náil#daj#s ta guvarnéra VV I

Itabb i Ml Ptetaant ia námitka
ývalý námřafek IJealow ta atátní- -

ho Ikol lotorc Iyman IK Mamhall
z Mtutokut ta leleiniČního komi-aí- e

Geo Jonea i Daboque ta čle
na vrchního eouda P G líarper z

Dea Moinea V prohlášení i4l
chvaloje ae tnova národní plat
forma atrany z roka 189iprohla4a- -

e ae uapokolení na 1 těmi dobrými

čay jež nám ty záhady přinealyj
velebí ae truiení zákona Shermano-v- a

tákona volebního a tákona Mo

Kiuleyho co nejalavnějií akutek

atrany demokratické který po vě

ky v dějinách bude tatnamenán

rohlaíuje ae pro zásadu o měně

ak vyalovena bvla v platformě ná

rodní jelikož jeat toho zapotřebí k

ochraně farmeratva a dělnictva

nejprvnějSfch a nejmalomocnějáích
obětí neuatálené a kolíaavé měny

odauzoje ae republikánaká etrana v

Iowě že ve své poslední atátní

platformě nechápe ae žádných ča-

sových a důležitých otázek stát-

ních odsuzuje ae nynější zákon

ohledně hostinců tak zvaný Mulct
Law a požaduje ae zavedení míst-

ního práva probibice (local option)
a vysokou licenaí a velnoat vyrábě-
ní lihových nápojík ve atátě pro-

hlašuje ae pro volení senátora pří-

mým hlasem lidu pro hojné pense
všem zasloužilým vyaloužilcfim

proti trustům pro nestrannou

správu státních ústavů pro brzké
dohotovení Iíennepinského průpla-
vu a spojení velkých jezer a oceá-

nem tak aby mohly mořské lodě

veskrze plouti — Menšina výboru

pro usneření navrhovala oprava
Článku týkajícího se měny a aice

požadovala na místo něho prohlá
šení pro avobodné a neobmezené
ražení stříbra v poměru druhdy
bývalém když tržní cena obou ko-

vů v poměra 16 ka 1 Návrh opra-

vy jejich byl ale zamítnut a aice

651} proti 420} hlasům Při de-

batě vedli atříbraři ovšem hlavní a

skoro výhradní alovo však když ae

doali vymluvili a došlo k hlasová-

ní zůstali daleko pozadu

DKOB3Č ZPKÍYY

Obchodní část města Lockport
v Illinoia lehla v sobotu popelem
Ztráta obnáší i 100000
Jako každým rokem řádí letoa

velké požáry leaní ve Washingto-
nu blíže Olympie uhořelo několik
lidí

O atavu úrody adělnja ae a

Illinoia ie Um bude jedna a nej-lepšíc- h

aklizní kukuřice jakou kdy
měli

Z Hawlina Wvo aa sdělní
f 1 1

že tam objevena byla velmi bohatá

ftpiaíl řiol#nrh ?t4l1 kt#ráf i

Kfřopy byly prodány pýl4ny
]f nyní d i Ariky a lo

pft jlifcl ils wjí l írifli
nslli Um Tf tiMrtmr4 by
nsf nvř n4l t Krfp horlil

ay mobMi Je tmi ďlN poelitl
eo trk y bankovky ně a tmll

IftjM i#řnf i jiné spotsn!)
lfIDf itfřsfc jinak mrtvý H kii
láli V této komi máms rn4lo tlj
dobrých ttvífnhb papírí jtaýml
Joi 6piy 8Hnlnb Hl4t(S k fsllo
f Křf4 J výbíř vftf an kallý
tát jt n lltiln

NiJNrMkHfM
V GltMťnt Tt vy I4n byl

wtn?ý týfi--
n fdvtlnfk M#ďin

Am#fi ( ottos (ltntt Prot
etfft AOf íatin vyifvtJM ti

jT pUt#U blny Rp
efcall prodsjsm aby tiirhni na- -

J!ř9 akJíisnoi bavln k prodaji
ttnabtiell lUlt tato byla by do

tri kdyby JI i4řo6 prováte?a
řida jak i mají porno I všichni tl
kttM ntrp4li4 na ltiifl takali
aby rnhíi avé rl I u h y nplácst

Faby sate mí dfftfrt

triu litotlt lidských při afíee
fit nové hadovy na Wtat Broad

way i 3 ol v New York o Jrsi
mnohem vltif ntl tprva sdělo-

valo Do soboty jíl devět mrtvol

vyUleno tylo i9 Mutin a deset
dllotka Jtitl pohfttlaj

Ui U "no4 len" řícb&f to
krokem velmi rychlým Ve ípríng
fitU III utanoveos Ijla Šerifem
Ienk4 a ic vdova po bývalém ie-rífo-

který d)4vdo tcmřel JJyla
ovim oiUDovena jen na krilkoa
dobo do volby svl42tnf v které

nový ierif ivoleri bude U4di by
cbom vidřli to vojando kdyl by
tak itlhala nřjakébo Jesso Jamen
Dick Yeager aneb nžjakoa to ban-

da lapiSft lelerniiních! Ty ienské
také ďo viebo te pletou

To jibaoikn
V Hrandon MU caatřelii Dah-ne- y

Marabal) čelný právník a člen

tatního ínÉmo t Vickiburgo je-

dnatele Austin Hoad Macbinery
Co K T Dickinse Přiblílil ae

k néma na nádraží a e ulovy "Toto

jest pan Dickin" po&al na ního
tiLřlleti Dickins e na vraba vrhl
a vyrval mu revolver avSak SI ar-ba- ll

měl a icbou dva pfátely kteří
vsáli Dickime do křížového ohně
a sabilí jej na mlátí Příčinou
bylo poose jen to že ae Dickena

nealaSně o Marahallovt vyjádřil
To je kavalíratvl jibanaké Na se-

veru říkáme rbojnictví
ťakť na lidi

SJtlili jame již že v Ilolmeaovi
budově t Chicaga nalezena byla
míatnoat ukrytá a nemající žádných
dveří a mělo ne ca to Že Ilolmea

používal míatnoeti té k uamrcování

avýcb obětí Nyní přiálo na jevo
že do mUtnonti té vedla trubka

plynová kteráž dala ae otvfrati a

aavírati te avětnice Ilolmeaovy
Jak ae podobá namrcoval tedy
Ilolmea obělě avé plynem

Star OHení

tle tprávy odboru hoapodářaké-b- o

byl počátkem arpna atav ocimky

jak náaleduje když počítáno jeat
100 ta dobrou průměrnou úroda:
Ohio 89 Kentacky 113 Indiána
100 Illinoia 106 lowa 107 Mia-aou- ri

11S Kanaaa 90 Nebraaka 76

Virginie 102 Severní tarolina 98

Georgie 108 Alabama 09 Miaaiaai-pp- i

83 Nrtw York 98 Peniaylva-ni- e

90 Texaa 113 — Prflmírný atav

járky ae tboriil o 63 bod 6 byl v

červenci 1022 v arpnu 9S9 a
aice: Micbign fi9 Illinoia 63

Wiaoonaia 87 3íinneaota 102 lowa
111 Kanaaa eo Nebraaka 79 So

Pakota 91 N Dakota 104 Waah-inglo- n

75 Oregon 9( California
73 — Průměrný aUv ovaa jeat o

13 lepíí nei přel miafcem totii
841 Žito J lepil o 7 bodS totiž
84 kdežto ječmen kleal o 47 bod 5

aa 872 Tabák kleal na 837

Ať koupíte za 5c aneb za $500 utJÍ

í

irue penizekayz budete obchodovat a

J L llrandeh & Sons

roli 16 aDoDilainL - Omaha- - Neb

VELKÉ

jwříái o lt CMt4 v XsbraM

Prof Jos Pacourek A 8on
m slo v níílwJaJIclcb nUueh dl od- -

V Dodge ve středu 21 srpna
V Ilowells ve čtvrtek 22 srpna
V Clarkson v sobota 24 srpna
V Ileun v neděli 25 srpna
Ve Schuyler v pondělí 28 srpna
V North Bend v úterý 27 srpna
V Morse Bluff ve středu 28 srpna
V Linwood ve čtvrtek 29 srpna
V Abie v pátek 30 srpna
V Bruno v sobota 31 srpna
V Brainard v pondill 2 září
Ve Weston ve středa 4 září
Ve Wahoo ve čtvrtek 5 září
V Prze v sobotu 7 září
V Crete v úterý 10 záif
ve vv Uber v středu 11 září
V De Witt ve čtvrtek 12 tiM i
V Milligan v sobolu 14 září C
V David City v áterý 17 září
V Octavia ve středu 18 září
Prof Jos Pacourek Jest jedním a

nejlepŠích kouzelníků v této zemi
k této cesté pak sestavil celé řady
upine nových kousku tak že obecen-atv- o

a obdivo ani nevyjde Ux5
Po iMiuů tanečoí láliara

~

IVejvčtňí

Česká Osada
v Nebrasce!

Kolem 25 let stará v níž nalézají ae
mnozí zamožofano i bohatí oaadnici
nalézá se ve východní části Butler a
západní části Saunders okresu Na
bízíroe vám příležitost k nabytí far-m-

y

a osadou touto hraničící kdež
možno pěstovali kukuřici pšeniei
ovea ječmen cukrovka atd dle libo-a- ti

majitele Mám na prodej

ÍCS: ŮA irň pihna nichž možno dosfci bohaté úrody
pozemky tyto hraničí se avrchu zmí
něnoa velkou českou osadou Leží
blíže měala Brainard kdež nalézá ae
důstatek škol a kostelů
Driats unliL-O-- o M tt 44 u kr %

kotovi sbjrtok a 4oba ImIiIh T pra inkl
PoK-ak- prodáttjl M v Jakikollf rl tu

fUnl knpollolh VlkSo Balla Um bl4

au lepil výhody ipiH mt M tmVj
sasb irgllok BTia~4a

(J Wm Carlock roaj
1205 Farním St Omaba Neb

V Z UM BBk Oaa Ik

'VóónÝ žid
Není díla kteréž by v ronanopísno- - J

tví tak pouUlo všechny vrstvy ČUnářŮ JO
Jako "Věčný lid" Jest to románi
avětornámý kUrý kařdý ču aa talí- -' I
bením Toto velké dílo ČÍUjlcí 1226 2
etran Jest nyní k doaUtif úplné za Je- - (

bunsi m viua japonska oaia pry
rozkaz pobřežním bateriím jestli
Uk ae atane aby palbu na ob lodé I

zahájily když v tom doíh zpráva
o uzavření příměří čímž předešlo

výatopu který by byl jiaté vedl
k Tile

jf"m ntcuu piaau tm u- -

iaJI 10 mlatech kde cení vody
Blíže Uainbridge Ohio ařítil

ae r neděli moat pod tíží nákladní- -

ho vlaia a spadnul do vody 15 etop
hluboké Zřízenci počtem 4 při
tom lahynuli

j "'"' oean na usaztu posla aa
ochotně zdarma každému kdo U5
poi&lá pod adresou

Knihovna Am Omaha Nú


