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jftdivky klub na aoitfťh pru pruvud
ívlftiió vyhrinýcb řada ohromných
votft luiliaiiy íerty hohynérni i

poiťtnktmi andlí Hltotové v ca
rod tiíin kroji řťtníci na koních atd

Nej'etiipjl oldll průvotlu tvořili
Ct ii Střtidovft ' IM' pile o tomto
o J lilu takto: "Kapela 41a v cele

nojvAtfiího oddílu prů rodu óoko
amerického

Skoro každý úiiký 'polek nějakého

vjtnainu v iiičató byl tauloupen a v

několika případech četně (JJhido
valo íf io iif niéoě než 1000 tt bto
občana b)lo v prQvodu a činili vý

tečný dojem na diváky ne okaialontl

stebn vthledu nýbri akuteěnotí 2e

representovali prurnyn!nou čáat mě

sta xnad l6p nežli kterýkoli oddíl

prflvodu"
Pořad v jakém jednotlivé české

spolky v prflvodu se ubíraly ozná-

mili jume už předeAle 1'rflvód uta-víra- la

jízdná četa řeznické unie
omažaké ta kterou jel patrolní v&z

aby držel v šachu případné vozy
reklamní

Jtiko bývá pravidelně při dnech

znhajovacfch byla návštěva výstavy
v pondělí poměrně ulabá od té doby
trOhlá vsak stále Hlavní rájem

vřtřiny návítěvníkfl poutá k sobě

bet odporu budova zemědělská Vie
od 20 stop vysokého kukuřičného
Hlonku až do nejmenst plodiny polní

jest nejlepAi jakkosti Taká vsak

ostatní budovy jsou s úzkostnou peč-

livostí vypraveny a podávají svědče

tví že pořádáním zaměstnány byly
ruce dovedné a věci znalé

Ve středu večer kooán byl druhý

průvod — vozový jenž měl znázor-

nit! zemědělské bohatství Nebrasky
Jako v úterý tak i ve ktřeiu nahro-

madily se na skvěle osvětlených uli

cích záKtupy zástupy divákQ roz-

množené četnými přibylými hosty
K prflvodu učiněny byly viecky

přípravy aby byl co možno nejvel-kolepějsi- m

K pozváním rozešla-ny-m

před nějikjm časem víem okre-

sům dostalo se po výtce alibných od

povědí pohříchu víak tliby ty ne

byly splněny Omaha učinila vňe

co slíbila ale okresy opomenuly
dostáli slibflm Výminku činily

okresy Holt Sarpy a Douglaa Prfl-

vodu súčastnilí ae rfltní kruhové

zemědělskými a hospodář-

skými produkty basičstvo odděleni

Kytířfl Pytbiovýcb reklamní vozy
atd

Prflvod uspořádaný rytíři
Ak-Sar-H-

ve čtvrtek večer prohlaio-vá- n

byl ni předem sa nejvelkole-

pěji! a není tedy divo Ie už o 5

bod:ně odpolední počaly ulice
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— Vdft#litý pro Omaht spoř
roíhodnui byt komisí msiistátní
v Hii"iil)rh dfti( h a sics l dráhy
jihu do Omahy a Chhist t edoif

el povinny Jsou voii'i ď 'nhy
lsnJi fisl do Chicag Zní t
ovsem iceli přirolsnn atn j přen

jsn pouhou skotněnoatí I ae Oma-

ha o l mísila soudit hřáhy ťi-ti- l

počítaly ta ttiiii dopravu do-

bytka i fVia'i do Omahy vluf tel
a Tz iu do Chicaga c ovíem by
lo velice na újmu dobytčímu %

mu trlm Jelikol dráhy zdráhaly
se učinili po právu a spravedlnosti

byla konečné na ně podána lulobi
Tak otčírnuky vedou si dráhy proí
město našemu! Ať se jedná o ná-

draží o pohodlí o spravedlivé ceny

dopravy o zřízeni potřebných oprv
o viadskty aneb vftheo o cokolÍ7Čk

jiného musíme sv soudili o v se

Dráhy vidy a vždy jen nadržují
jiným městflm na úkor Onahy
Kam byla by Omaha dospě-
la již kdyby dráhy činily jí po

právu?
— V úter veSer právě an odbý

val se v Omate prflvod spolků na

oslavu výnavy zničil požár příbytek

krajana pana Fr Hájka na 18 a O

ul Psn Hájek byl účastníkem prfl-

vodu v Omsze a paní Hájková byla
sama dorra když oheň se vzňal Má

se za to že příčinou bylo vybuchnuti

lampy kfrou nechala paní Hájková
hořet v kuchyni kdy ž se uložila na

odpočinek Náhle probuzena byla a

seznala Že vnitřek domku je v pla-

menech i mélH sotva času se zacbrá

niti Domek i a obsahem shořel

úplně a zničen tím veškerý majetek

pana Hájka který nebyl pojištěn
Ztráta obnášela přes fi500 Vedlejší
domek poškozen byl asi na 100

Jelikož hydrant byl vzdálený a ha-

dice na dva bločky položtny býti

musily byl tlak vody nedostatečný
a proto hašení obtížné

— V měsíci iirpnu bylo pi i vezeno

do So Omaby 50911 kusfl hovězího

80'JO'J vepřového a 28808 skopového

dobytka krom 274 koní a mul

Hovězího bylo přivezeno letos méně

než loni o 21409 kusfl vsak vepřo-

vého přiveženo o 34337 a skopového
o 10800 více Z dobytka přítěže
ného poraženo bylo v jatkách 23891
hovězího 07903 vepřového a 19827

skopového

— V krajském soudu zadal Mike

Meaney žaloba proti Northwestern
dráze za syna svého Stephen J
Meaney který při neštěstí výletní-
ho vlaku v Logan utrpěl prý něj

kých ran a odřenin a žádá v náhra
da 1500

Hluchost nemůže být vyléčena
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Stavební dříví v malém
za reny vclkoohchoilní

Navltivte nrb

A L Patrick Lumber Co Omaha Neb

FRAZER AXLE GREASE
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UňefH Táni
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Nejlepši"
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Noobsahiije
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t nijakém

7Lf rttn UTHF FRA7PR'' J"né tirnni rnr Ifíroli-Jovo- kolnmns na druhé
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byl takový nával do státní výstavy

Vlaky vSecli drab každou pfll hodů

ny přijíždějící byly až do poslední
ho místečka naplněny a vozy pi ulič-

ní elektrické dráhy v přestávkách

pětiminutových za sebou vypravova
né byly tik naplněny že lidé po
stranách jn viseli Odhaduje se že

branou týitavnf prošlo na 65000
lidí Hlavní pozornosti tésí se pa-

vilon rybářský a krásných umění

jakož í výstava hospodářského zví-

řectva Velké dostihy přilákaly
tisíce lidu na tribunu a když již tato

byla plná tedy i do vnitř ohrady
byli pouštěni diváoi Podrobnější

zprávu z výstavy pliueseme příště

Letošní státní výtitavu navčlfvilo

více krajanů snad než kteroukoliv

jinou Mezi těmi již byli 7 naSí

písárně jsou následující: Z Plea-san- t

Ilill pan Jos Kunci v ý po-

mocný pontmistr Z Crete pan

Matěj Kunci dr Jičínský a Vin-

cent Špirk Z Hemingfordu pp
Vinceno Dvořák a Alois Zajíc Z

Dunlap pan Vojtěch Chládek

rodinou kterýž přisel osobně nás

přesvědčit že se posud neutopil a

a nímž jsme tu kachnu o jeho

utopení jak se patří rozaekcírovali
ale nezažili Z Weston pp Jakub
Stuchlík hostinský Stránský jed-

natel nái pan Vojta Hrubý Dole-

žal a jiní Z Wilber slečna Lizzie
Semilská dr Šimeček krajský
klerk áabata Jobn lírt alečna Mi-

lada Duraaova a jiní Z David

City přijel na výstava pan Karel
Masek očekávaje na jisto že čeití

pěstitelé uSlechtilého vepřového
dobytka so výstavy úsčastnilt a že

od nich několik kusů odkoupí
takto ale koupit od firmy Fre-monts-

Ze Slerling pan F Sy-

ky ta a manželkou a John Křikava
Ze Spencer pan Jan Sedlá-

ček a hostinský pan Janoušek
Z Wymrre dávný přítel ná pan Pí
ař dcerou jakož Í pan Dočekal

Rukopisy Kralodvorský a Zelenohorský

Nejnlaríi bdénické památky české trySlé tvikl Pokr Zdpadu
K nim připojen Junt fotolitografick nnírnok ilyř titran původních

rucopisft % proviti je vynvřtlivkjr o pfiolu náletu % uporu o Jich pravost
s dokladná přednika o jich kulturním významu kterou mť 25 května
1800 v DÍni Tel Jed Sokol v Chicagu pan J A Oliveriuii

KukopUy tahrnují nilnledující tpívy hrdinnké milostné a tlomky:

Itakopl Kráknlvornký — ZAboj a Slavoj [v pQvoánír mění utaro-Ó6Mk- ím

— Cti mír s Vianfav — Jaromír a Iíolen!av — lltwl
lltřmanov— Jaroiilav — Lidní a Lubor — Zbihoň — Jelen
— Kytice — Opufitěna — KQŽe — Žehulice — Skřivánek —

Jahody

Hakopl ZťlenohorMký

Ona pouze 25c

HáeA 'LihuAiii soud' i tlornek b4nno 'Sněm"
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