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— Minulou istdíii odbjval
velká kotln( !? ftnt a ! i
svícení kostel § kláítra sv J

tf ktMl statlny Joi na l'tir
ulicí mii letou a 17tou KI4t#rn(
budova Slojí průčelím t lHtt
ulici kdtlto kostelní budovateli
na i? líci Klášterní budova

jest úplni dostavena vsak budova

kost 9! ní J t proaatfmnuu pouif
Vystaven totil příieraek a přikryt
střechou a bude jen proutím pou-

žíván pro kostelní účelj V po-idlj-
ií

dolé bude teprv vlastní

kotl nad pfíiemkem tbadován

Obřady vysvěcení provedl generál-n- l
vikář líev ťuká ktťrý zastupo

val biskupa Scanndla Jemuassis-toval- i

kněží a bratří Frantiskáné

pro které! klášter tento jest po-

staven (?eské spolky zúčastnily
ee průvodu slavnostního ve aaao-né-

počtu a nice Rytíři Sv Jiří
pod velitelem Antonem Sadilera
Katoličtí Sokolové pod náčelníkem
Josefem Fuxou spolek Sv Jana s

předsedou Antonem Franciem

spolek sv Václava s předsedou Fr

Hynkem spolek sv Cyrilt aMetho-děj- e

a předsdoa Josefem Krejčím
a spolek Katolických Díl nik (1 s

předsedou Frank Fialou

— Z okresního včteni uprchly v

noci na pondělí dvě uvčinčné a

sice Molly (í arlicková kteráž mčla

být postavena před soud pro kap
sářství a Eva McLeanova která!

byla pro nepořádné chování na
nékolik týdnů zavřena

— Minulou sbotu večer od bý
vala se valná nehrne 1'olákft v níni

na 20 a Walnut ulicích v kteréž
saložen byl polaký republikánský
klub Anton Inda řečnil ku uhro

Dlážděným polsky J W ISattin

anglicky a Jacob Hauck německy
Klub čistá přes 100 členQ

— Státní výstava započne jak
cnámo již příštím pondělkem a jak

správa výstavní sděluje jsou přj

hláSky vystavovatelů neobjčí-jn- ě

hojnými tak ie bude tato výstava
tou nejvíce obeslanou jaká kdy ve

státu odbývaná byla i bude li počaaí

jen poněku i příznivé bude to také

ta nejzdřilejň( a nejvíce navštívená
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ljezpccí v zni Heart
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valy a tato kon Cure
čí život tak rychle uliiioruje

zdraví
jako guillotina Ti

síce trpí tímto neduhem aniž

by to tiiáili Obéť taková jeht

varována avšak výstrahy hí

nevšímá Dr Miles' New Heart

Cure neduh ten vylc-č-í
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— Jak mámo idráhata se po- -

lečnoiit pouliční dráhy dopravovat!
poštu s Oraahy do South Oraahy
žádajíc inačné avýtení plata ta
tuto slulbu Naproti torna postov
ní úřady v Washingtonu odpíraly
plat avýřití omlouvajíce se že

kongres nepovolil k tomu cílí co

by bylo zapotřebí Zlá se vřak
že věc bude vyrovnána k úplné
spokojenosti neboC sděluje se i
Washingtonu že ivláitní jednatel
vládní kteiý věc vySetřoval podal
velmi příznivou správu a odporučil
aby nejen doprava i byla podrže-
na ale aby společnosti pouliční
dráhy plat byl valně avýSen

— Velice se mýlili ti kdož a

loňských rozumnějších cen tvrdého
uhlí soudili že jest konec vysokým
canám téhož a máme nejkrásnějšl
vyhlídku že letos budeme platit za
uhlí více než kdykoliv dříve Ny-

ní platí se tvrdé uhlí kupované
do zásoby 1075 za tunu a pro září
bude prý nepocbybno ivýšeaa ce

na na il025 Za to částečně mu-

síme býti povdéčni ovšem pánům
držitelům uhelných skladů kteří
sice mají ještě část laciného uhlí
v zásobě ale jelikož uhelní baroni
trust uhelný zvýšili enu tedy i

naši obchodníci následují Tento
uhelní trust jest tím nejhoriím
spiknutím v zemi neboť vydírá
obecenstvo zvýsováním ceny té

nejnutnějšl potřebnosti Proti pe-

trolejovému trustu bylo dost a

dost napsáno a jest nešlechetností
jako všechny jiné trustyavšak pře
ce dlužno doznati že při veškerém

vydírání svém cenu petroleje ne--

zvýsuje kdežto nenasytný trust
uhelný nebéře ohledu nižádných a
dře bez milosti i bez nože

— Po delší dobu byla již ne-

mocnou krajanka pf Kudrnová a

mnozí pochybovali již o její udrže
ní při životě Byla v ošetřování
dra Urenera a když stav její byl
čím dále tím horší a k tomu při-
družilo f že byly by milé sou

sedky ubohou nemocnou o rozum

připravily řečmi že jistě a jistě
umře že to nevydrží ba viděly již
modrati jí nehty a stydnout ruce
dal ji dr I5reuer od vézt i do nemoc-
nice kdež pobyla sotva týden a po
lepšila se tak dalece že mohla pře
vežena býti ku Švagrové avó paní
Jirovské v Omaze a jestli se nedo
staví nižádné neočekávané okolno
sti bude paní Kudrnová v několika
dnech zdráva

— Okresní komisaři jak mámo
unesli se na zřízení boulevardu

'
který od konce 13 ulice v Omaze

povede jižním směrem po stráních
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OSTOSM STOREB
roh 16 a Douglas v Omaze

zboží dáno bude do pro"
i

língtonská dráha společnost tTnion

Pacific aby přikročili společné k

dostavění nádraží na 10 ulici a žá-

dala odpověd do 30 dnu Lhota ta

vypršela již ale Union Pacific posud

odpovědi nedala

— Veachftzi policejní komise od

bývané v pondělí večer byl propu
stěn ze služby poručík haiču E S

Flagg pro jedoání neslušné na dů

stojníka Několika hasičům povo

leny byly prázdniny mezi nimiž jo i

krajan Fr Štípek

— Minulou středu večer bylo
zatmění měsíce a jelikož byla oblo-

ha jasná bylo je dobře pozorovati
Měsíc počal se zatemňovat o 1037
a dosáhl nejvyššího stnpně zatmění
v 123 a vystoupil úplně se stínu
země ve 418 ráno

— V neděli skončilo zasedání
Křesťanské Unie Presbyteriánu kte-

réž po kolik dnu minulého týdne
odbývalo se v ('reightonově divadle

n
UVJ

roste stále den ode dne

Nové nádraží
bylo právě postaveno

Na stavbě nové

obchodní budovy
právo sapočato a

KTíitolieký Kom tel
bude v brzku postaven

Knězem kostela tohoto bude rev
F L Rabsteinek

Železniční společnost vlastní ně-kol-
ik

set akru dobrých pozemku bií
že města

Jest to krásná příležitost pro kaž

dého Čecha který si přeje tak uči- -

niti k nabytí farmy mezi svými

krajany

ZDARMA: strovanéspi
sky podávající úplné podrobnosti
vztahující se k teto osadě zašlou se
všem krajanfirn zdarma

Dopište na

IIOPEWELL CLARK E

pou fcomlaaf at F D KB

St Paul Minn
aneb na

Jame Kluzáka
713 Pioneer Pre Bldg

ST PAUL MINN

Za více než milion dolarů

doje héliem

Zázračné koupě!

Čarokrásné elektrické osvětlení každý večer které samo o

sobe stoji za

Prvním místem kam omažané přátele své uvádí je Boston Store nejvčtif
obenod na západe jenž jest Um poutavojsím pro bosly

místo naše navitltivíí

Tmou to ú

lioups ssZT
jeř kaíl'ho DoRtoo Store

výstavního týdne

Poutavé předměty !

cestu mnoha mil

zve vás tudíž abyste je] navštívili každ

prádlo léky porcelánové zUjží plechové a

Na prodej velmi lacino v jakémkoliv
mnoztvi o

Western Hay & Graln Co
TUlS-- lat IiU Ui: Sart M Oauka

Hen svcuo pouyiu
▼ wraaze rripratiii isme pusoje přijímací cnarnu a tollctnl

pokoj k poliDillí liodlĎ v kterých se ni&žcte pohybovali volnř psti své listy ic-tk- ati

se s pfátcly uK)ftídati svoji toik-t- a mimo toho nechali tu své kufříky v
ochranC anií by vás to utalo Jediný" cent

Když budete chtít nakouníll zlxiží natkytule ae vám tu celá řada výhodných
koupi nad nimiž užasnete NaSe budova se svyra pfízemkutn a řtyřmi poschodí
mi laujfiná prostoru Jednoho t tterre a uinlte dobře když si lboíí naie prohléd-
nete' Irolttvánie vůbec vře: stHinl zboží hedvábí altány samety pláití obleky
tbof t ozdobná boty střevlee gumové boty králky vy&ívánl ínerovaky pentle
nunfochv draperie karpety olejová plátna plátna vakv kufr dt--
niky muíttké vvbavné zboží spodní
skleněné znoi aniny kw erie a vuoec te

NeopomeBte navštívit
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