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V Tama doand jediným íakým
obchodníkem p J líuleJS

t4n f tnřafeřku žijící přanwjí po vt-íin- é

jiři dran a dřlí m v dfé atřany:

avobrxlomyalnnii a katolickou a ka

Id4 pro lebtt roa avftj vliatní apolfk
V ťhetaea tiaiel bývalí Ho

Omalany Í Jupu který zď a pr

přidiern voda obchod řeznirký a B

Newman jeat tu amiíatnln v ob

chode amfieriém Pan Weavnr (V4-vra- )

zde ma též malou tUkárrm pro

tíakové pr&ce a vedle práce anglické

pmtil ae léŽ do tiáténí plak&ta

a pod prací} v8k vidl-- li clo

vřk ta jeho črakou práci munl

nad ní cáin ziatydét neb ve chvílích

neví da-- lí to má být polské éí ma

ďaraké oeb bAh ví jaké A takovými

plakáty oznamují naftě 'vlastenecké'

spolky avé bály a alavnoali jako bj
novédéli o čeakých tinkárn&ch v kte

rých mohou dostat za fy &mé peníxe

práci řintotl a ne iádné fuíerstvf

Tak by nemély jednat naíe vlastene

cké apolky vftcí čaiopiaum řenkým
k nímž se v Jím ne hned utíkají totiž

když to nic nentojl a nezadával práce

avé linkové všelijakému fuícrovi

V Belle Plaine mají letos probiti-c- i

lékárny jim tam nahražují nyni

prohibičákom uenávidřné putiky v

nichž za hřlStiý pení dostanete 5pi

ritua a kořalu vieho druhu Pan Zá

leský atarý avobodář zde vede a

dobrým prospěchem obchod řeznický

a pp Benda aDohnálek přestěhovali

avftj řeznický obchod do nové Bvé

budovy Váo Krátoška tu má péknř

zařízený restaurant jiných cenných

obchodu v méstfi není

V okolí Vining m£li letos též pé-kno- u

úrodu obchodníci však přec si

Blýskají na spatné obchody ceny

jsou níikó a rolníci proto do trhu

mnoho nevozí Vining se chlubí če-ský-

"mecenášem" který afi se po-čít- á

na $í0000 jmfní svého iasopi-a- u

českého neodbírá připlácí si pou

ze a chudým dřlníkem na Amerikán

a to prý mu v tich nynějších zlých

časech postačí
V Elberon jsem navštívil našeho

dávného přítele p Škrabala jemuž

jak se zdá se v bankovním o' cli od č

dobře daří Pana Khaila jsem na-

vštívil na jeho farmo mílo od mé-atečk- a

vzdálené an právé vozil oves

do mÍKta střžoval ni též na ty
mi-žern-

é

ceny Sešel jsem se tu též s

mými krajany od Plas s p Vác Cha

loupkou a 8 p IiOuničkou bylo mi

tnilo h nimi se sejiti a seznámili se

Pan Ulč zde vede obchod se zbožím

smíšeným
V Oxford Junction mají letoH ho-spo-

čexkou a proto je tmu také

trochu veseleji Pan Slratílek zde

má obchod smíšený a komisionářský
a pan Itouhfnek obuvnický obchod

Úrodu okolo Oxford Junction míli

11 výprodej
iatstvca a spodního prádla

V tnfifitimřiíilftŘťin ofiiniidlilmt

rahhndftkéifi panuj o I řell artnén

akýt h oitré jitření jpinul v čele slo-

ji aoftové (in jhame lánatl bohoslov

tií) Jmenování KUfniU paše zná-méh- o

(dítele Angličanů dalo podpal

jejieh iieapokojvnuMl jp radikál-nýr- h

softů ourael an i aroli anltáriovi

a dynastii Turci budí ae ze avé

trpnoati a f inatiarnu Onehdy tlupa
turecká zbila dva řecké studenty V

Cařihradé je zdčáení eŽ stupňují
temné zprávy a Arménie a čaafé

noční požáry v Cařihra lé O Armé-

nii vypravují Ie tím na mnoha

mNfech vyuklo povstání a Že Turci

vytopili nčjiký Žalář kde byli
Arméni zavřeni Arméni do Caři-hndt- i

přijíždějící Jou úřadné pro-

hledáváni nevezou-l- i a sebou nf jaká

provolání nebo písemné pokyny a

neskrývají li ti sebe zírané není li

ti nich ničeho nalezeno posílají je

nazpět do Cařihradu nepouštějí
žádného Arménaké obchody jsou

opuštény Vchol do anglického

vyslanectví jest ovčam černým fló-

rem na znametií smutku za pobité

Armény Všemi ulicemi prochází
hlídka za hlídkou za dno jedna za

druhou následuje v 15 minutách za

noci v 10 Turci jsou zamlklí v

sebe obrácení což je špatné zname-

ní Velmoci ve svém jednáni 8

Portou nejsou sjednoceny Kdežto

Anglie klade požadavky které sultán

přijmouti nemůže Ituko a Francie

délají návrhy takových reform v

Arménii které by Armény mohly

uspokojit! a čest sultánovou zachrá-

nili Huský vyslanec Cambon tele-

grafoval ministru Hanotauxovi do

Paříže že vyjednávání příznivé ae

obrátilo Rakouský vyslanec necho-

vá se nijak určité jakoby nevědčl

má li se zastávati Turků nebo Armé-

nů Je palmo že Rakousko má

příčiny mohadány nedráždili ale

jest otázka zachová-l- i si při té poli-

tice sympatie národů křesťanských
v Turecku

Diplomatický orfán ruský obraci

k velmi ostře nejen naproti Armé-

nům nýbrž i naproti Anglii a píše:
Poslední události cařihradské jsou
toho druhu že musí celý svét pouči-- ti

o tom jací jsou chránénci Anglie
Arméni nespokojujíce se diploma-

tickým zakročením tří velmocí ve

prospřeh refortern turecké správy v

Armenti rozhodli se že dobráckou

akci tří mocnohti nahradí rvačkami a

vraždami To arci musí seslabiti

úmysl tři velmocí jež včru nezahá-

jily diplomatické jednání u Porty
proto aby vidély svou akci zmaře-

nou zločiny páchanými za ochrany
vlád evropských Doufáme že také

Anglie pochopí Ze musí chce li

svou čest v očích Evropy a

světový mír zanechali provokování
v Turecku

FruncouzStt veteráni zdálky krym
ské majíce přesvědčení že na Malá- -

chovskén kurhanu u Sebastopolu
nebylo ani vítězův ani poražených
podali ruské vládó žádost aby směli
na Malachovskéru kurhané postavili
společný pomník ruským i francouz-sky- m

vojínům kteří tam padli

i— a—iM
Jcat bpJ!p'ií!1 lék

lmt k rhrnrxitu kntnrrha hrinmt a
jiriiliiM-- nriMiiř ni lihHi- - ritilu
lHil -in v klku wK'itikúni unie liulln a

prti trix-r- n nim iin lie Ct-n- Mr a

j a prwlej ve íiU-el- i b karnách j

' Troll zářné lerto

Sťvproyy 1'iliilky ro jálra
ZA 25C

Itolcstl hlavy
nervosnosf horkosf tiolesti ner-

vové Jisti a rychle vyletí

g i

7imníkv —

vjjfi iiifíi i irmy a va'i vi n u po
krio j ňro lu kukuřice viík tikovou
kukuřici jako vídl na řirmé

p Hřuaky jaem lievldcl nikde pocí
lá p Ilruíka In vydá HO bušil) z

akru

i'ao Ilruikí 1

poattvil na avé

íriiiA puknou residenci v cenř
♦ 1000 uvnitř vín nio IcrnA zařízeno

lak Že za podobnou residenci by a

tieiiiiMid atydřt lni v Ulpidaích Pan

Novák nehr přijme srdečný dík tt
pohoatřní

V Kly v Holon a !uW4 City jsem
našel vw při itaréin Pan Franci v

lowa City vaři nyní pivo v íírafto
vém pivováře a slíbil riiiŽM na avátky
nás aoudečkem potíší Biidcine tudíž
a toužebnoli očekávali totiž ten

aoudeček

Ani v Hapidsích se mnoho ne

změnilo Pan Ant Mach vyprodá!

avuj hostinec na II aneb p Jedličko-

vi a jest nyní a Metelou a Horákem

na první ulici Kngclthaler a Hošek

otevřeli hostinec na 3 ave vedle pí
Doctalové a ve le pry se jim dohře

Kirchner Sedláček Váné Matyk
Dostal Stolař Hruška a Horák si

na obchod nestčžují alo ty finance

prý Ovesný mlýn pomáhá vfikolní

mu íarmerstvu platí o 1 už 4 centy
více za oves než v nejbližších mů

štočkách V jatkách ee přes leto

inuolio nepracovaloaž nyní se počalo

teprve trochu pracovat Tře'í ulice

pak má byt letos do zimy vydláždč
na až k 10 ave jest již h prací zupo
čato A přece se tam nčco změnilo

totiž v tčch Rapidních Svobodáři

tamnéjší utrpěli velikou ztrátu ne-

boť človčk veliký velmi jenž po

celých deset rokft bádal v nevéře

chtéje býti i vůdcem jejím a kazate-

lem velikým doznal konečné žo ne-

tečou dosii rychle dolárky do kapsá-
ře jeho bezedného od nevč-ref- l vyku-

tálených nek' s nevčrou by za kéšenl

jiných doléval olejíčka do blikající
již lampičky jeho — Panu a paní
Machové srdečné díky za pohosténí

Zprávy osobní

— Pan J Stehlík cestující zá-

stupce Slavie jel Omahou minulý
úterek a navštívil pfsárnu naši

Bylo náru potčšením a p Stehlí-

kem se neznámiti a seznali jsme v

ném důstojného zástupců časopisu
Pan Stehlík vracel se již domů

shledav že poinéry na západé ne-

jsou letos skvélé - Však ani na

východč prý neshledal mnoho do-

broty a uznává že pomčry jsou
prabídné proti tomu jak byly před
čtyřmi roky Ovšem pan Stehlík

jest mužem pravdomluvným a po
věděl pravdu třebas jeho časopis
neustálo blábolil o blahobytu v

nérnž žijeme

— Pan J K Kroupa o jehož
příjezdu sem jsme před dvčm? tý-

dny zprávu podali odjel minulý
týden do severní Nebrasky mezi

rodáky v Cuminjj Holt a Knox

Coouty
— Pan J Chromý od Linwood

náš odbčratel byl ve čtvrtek v

Omazo a přišel ae podfvati ovšem

též do naší písárny Sdčlil nám

že letoa je úroda velmi skrovná a
k tomu ty nízké ceny tak že na
tom je rolník hůře než kdy jindy
— Pmií Kirchmanová a Wahoo

manželka p WC Kirchmana mešká

v tyto dny v Omaze jsouc hostem
red t I

Ilurklrn'1 Aruíca Salvě
nejli-pš- f inanC na iHiřezíní odřeniny

lo-lek- li

vhily avrali rouknnri ruce kuří
oka liicj vyratiiiny a Jialí vylčí zla-

tou Jílii aru l ia pcníxc Jest
zaručena ie liplnA usMikoJÍ aneb ao pe-

níze vřítí Cena Sic krabička Na pro-
dej u (Joodman Dniff Co Omaha Neb

dbckodallc a nibtk I

Ant Vola?a tfif
CbruiUI

pubrtjbatk
cbcbodv-doae- l

Fraak
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Černé modré a hn fa] ti

Keraey rinmíky nejnoíjSího titřihu

dobře tliotovené za které všude

jinde inuHÍte platiti $10 a! ♦12M)
u Ilayden Hron pouie $750

Lppfif druh Kerney rimníkft tt hed-

vábnou podšívkou v ruk&vech

jinde 11800 u ná pouie SI i 50

Pi&ví dali jsme do prodeje 800

Hvrcbníkft v barví modré hnčdé
a řelé v číalech 34 al 40

Svrchníky tjto jnon dobře ího-(ove-

a mají cenu $1000 u

Itayden Bros pouze $500

Obleky —
v Mži

Černé metlré a hní dé

Mužkó zimrl obleky celovlnřné

jednoduché i dvouřadové jinde
by vis MliUy $10 00 u Ilayden
BroH poure $575

a

-- 'i PnirrvVKV
Obrovský fjbér přikrývek za

'V nízké
1 tmi ' tm _ re r a

Téiké íedé přikrývky 75o 85c a $100

Těíké Šedé přikrývky 11 4 velkonti $1-7- 5 p&r
c
i

letos dobrou ty ceny však které se

letos platí za obilí rolníky mnoho

do trhu nevábí Hodina p Koubín-kov- a

nechť přijme uiflj ardečný dík

za pohostřnf

V Traer jsem navštívil bývalého

pražského občana p Jos Smrčka

který sem před časem ořesléhoval

fotografickou dílnu t Cuba Kansas

Panu Smrčkoví ae zde debřu daří a

libí ae mu zde lépe nežli v Cuba neb

Prague Pp Mochal a Koakan zde

mají smíšené obchody p Vrba

Kladivo obchod ae zbožím

železným a pan Kovanda obchod a

obuví Mřstečko Traer ae hezky za-

stavuje má svou vlastní vodárnu

elektrické oavčtlenf a letoa mést ská

zpráva povolila pěti hostinským li

cenai tak že je Traer jediným míste-

čkem v Tama okreu kde pivo je
dovoďno prodávat
Walford dosud postrádá poštovní

iio úřadu a poštu a i roul nyní dova- -

ceny úžaaué

AI flll

vaa obaloulí

' Travé jame obdrželi 10 beden bílého flinelu a

prodáváme týž sa 12 Je 15c 20c a 25o Přijďte
1 ni jpj problédnouti a zajisté koupíte

I'

Zbjlky ílanelu

jednoIuehého í pruhovaného Přijďte rí fTO néi

prolime je zkoro zdarma

Přtr Šíp čeký klerk ochotna

OMAHA NEBIIAYDEN BR0Síí£


