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mistrné aneb klassické skladby iVlifá'i'4k — T- - 9 ítV --
j kuřeti lUiZ NAŠEHO MĚSTA

— Newyorská peněžní firma
Bernard Thurman & Co kterážjiné V tom neliší se naše obe

byla nejvyŠším podavatelem nacenstvo od jiného Víme se pa
— Minulou nedčli odbýval se matovati že při jednom ze svých odebrání dluhopisů městských

obnosu $300000 a kteráž za dopřipravovaný po kolik mčsfcůkon

čert přveckého sboru LÝra v Ná
koncertů v Chicagu pořádaných
hrál mistr Ondříček obtížné sklad držení smlouvy dotyčné poukázku

na $6000 pokladníku městskému 4iby s mistrností úžasnou kteráž
všeobecného uznání došla Když odevzdala odmítla v minulých J

rodní Síni pana Havlíčka Jelikož

obecenstvo bylo na koncert tento

dosti upozorněno očekávali jsme

najisto Že síň bude do posledního
místečka přeplněna v tom však

však na konce koncertu přidal po dnech dluhopisy tyto přijmout! i

sice na tem prý základě ar vy PGHLEĎSMvyvolání naši dojemnou hymnu
národní "Kde domov můj" spů dání dluhopisů oněch zákonem

oprávněno prý není Zároveňjsme se zklamali Ňávltžva byla
ien prostřední ač ze stanoviska

sobil ní dojem kterýž zastínil vše
ostatní V celém domé nebylo požádala krajský soud o vydán

rozkazu soudního proti pokladnísborů pěveckých dlužno doznati téměř oka suchého neboť nemlu
ku městskému jímž by tomutože přece jen byla lepší než oby-

čejně bývala při koncertech dříve zakazováno bylo poukázku dotýč

vily housle mistrovy jen k sluchu
uměleckému nýbrž i appelovaly
na cit vlastenek)' TomyslímeŽe

zde pořádáních Myslíme že nou na banku zpeněŽiti Tím do
právem můžeme říci že nikdo

by nemělo bý ti přehlíženo pořada stane se cell záležitost ta k vyří
zení soudnímu čemuž město vepřítomných nelitoval ze stal se

účastným požitku kterýž připra líce jest rádo an rozhodnuto tím
těly Českých koncertů nikdy Pro-

gram zakončil sborovým zpěvem
ze srbské opery "Mikuláš Zrin-ski- "

od Zajíce "U boj" AČ do

vil nám sbor pěvecký Program bude zda město právo má dluho-

pisy jichž výnos ku splacení sta- -rozdělen byl ve dvě části Prv

Rozumíte úplně naší nabídce že všechny naše černé nej-"lep- ší

střevíce budou od nynějška $350? To není snížení doča-

sné Jest to novd (tna nového zboží abyste získali z nových
objednávek jež jsme učinili Všimli jste si našich $150 "Ne-
braska Speciál" tvrdých klobouků Že jsou tetos valně zdoko-

naleny? Jsou v několika tvarech a dvou nových odstínech
jimiž jsme dříve poslouŽiti nemohli Když jsme letos zadali
kontrakty na zboží učinili jsme několik zvláštních podmínek
a výsledek toho jest Že můžeme za tutéž cenu prodati klobouk
lepší nežli kdykoliv jindy Náš nejlacinějŠÍ klobouk je za 75c
Trh jest přeplněn laciným zbožím jež lze prodávati po 50c
neb levněji avšak klobouky uniovými dělníky hotovené stojí
více a proto na našem 75c klobouku jest mni výtěžku nežli
na mnohých kloboukách 39c Máme obrovské zásoby klobouků
tvrdých i měkých Fedoras po dolaru a naše druhy po $150
$200 $250 a $300 nelze předČíti dnes nikde na západě The
Nebraska činí letos mnoho věcí jež nemohla-dělat- i v loni
Všímáním si časopisů seznáte jak a proč

ním Číslem oddělení prvního byla Irých dluhů určen jest vydávatijem nebyl tak mocným jako při
ruská národní píseB "Krásný Sa Náhledem návladního městskéhoněkterém z dřívějších čísel přece

ten bylo to důstojné zakončeni jest že zákonitost dluhopisů těchrafán" od Bendla přednesená ce-

lým sborem smíšeným pozůstáva celého koncertu Účastníci dojista to soudem uznána bude a že firma

podrží v dobré paměti požitek newyorská buďto bude muset dlu

hopisy odkoupiti aneb o složekterý jim pěvecký spolek "Lýra"
připravil a každý milovník zpěvu

jícím z dvaceti jeden dam a sedm-

nácti pánů a dokonalý výkon jejich
učinil rázem příznivý dojem na

obecenstvo Číslem druhým byla
hra ua piano slečny Grace Bure

ných $6000 přijde
— V pondělí v noci přepadendojista doufá s námi že nyní ko-

nečně zapustil zpěv český trvale
kořenů svých mezi námi a že

byl na cestě k domovu na Capitol
šové (Fra Diavolo) Mladá dívka

tato osvědčila patrně výtečné vlo častěji budeme moci kochati se v
Ave a 26 známý "král" zdejších

pouličních prodávačů novin Mogy
Bernstein neznámým lupičem kte-

rýž o oloupení jeho se pokusil a

krásách zpěvu českéhohy a pilnou studii však proto pře-

ce po našem náhledu nelze odpo- - Podporuj to domncí priiniy!— Pro výstavu zamississipp- -
ručovati dětská Čísla v koncertech

při tom pytlíkem písku přes hlavu
jiných než dětských Číslo třetí

jej uhodil liernstcin oznámil
bylo pravým požitkem obecenstvu Flag Bránil C KORpřepadení své policii kteráž však

skou dobrá zpráva došla ve stře-

du z Iowy a sice bylo to ozná-

mení že poslaneckou sněmovnou

státního sněmu přijata byla 59

proti 30 hlasům položka kterouž

raní M iiuresová přednesla ze ———ÉBHEišaL u u u užádné víry tomu nepřikládala a

tvrdila Že jen blázny si z ní dělá

to za tím účelem aby o něm

opětně jednou zase více se mluvi- -

mimo oněch $10000 jež již sně-

mem minulým povoleny byly dal-

ších $30000 na zastoupení státu

nrjbrlDřJSÍ ělslií
a silnící nelil
kterákoli sem do

vážená
o Nyní však ukázalo se Že tvr
zení jeho bylo skutečně pravdiIowy na výstavě zamississippské

— Hotovená od —
vým neboť přepadaný druhého
dne se roznemohl záhy na to pak
blouznili počal a přivolaní k ně

se povoluje Jak se ohlašuje
není prý té nejmenší pochybnosti
že předloha dotýčná y témže zně-

ní i senátem bude přijata a pod-

pisem guvernéra zákonem se sta

American Ciiicory Co - Omaha Neb

3f" Ptejte se vždy svého groceristy po Flag lirand cikorH s praporem:
mu lékaři shledali že otřesením

mozku kteréž prudkou ranou do

hlavy zasazenou způsobeno bylo
Předplácejte na týdní

"
trpí Stav jeho prohlášen za ve- - s "Knihovnu Ame

rok
Pokrok Západu"
pouze $300 nariekou"ice vážný

ne v případu tom nebylo by
ovšem Žádného jiného státu jenž
by zastoupen byl na výstavě za-

mississippské spůsobem tak dů-

stojným jako Iowa

— Policie zatkla v úterý časně
rána dvanáctiletého Clarence

Smetanovy Prodané nevěsty "Ma-

řenku" Jest to ovšem obtížný

zpěv operní v kterémž pouze

umělkyně z povolání vyniknouti
může dokonale Však paní Bu-

rešová dala nám poznatt krásy ve-ledí- la

slovutného mistra Číslo

čtvrté "Křižáci na moři" bylo
perlou večera Velký tento cha
rál vyžaduje velké píle a dokonalé

precisnosti nemá-l- i se minouti
účinkem a že se neminul o tom
svědčil potlesk kterýž po spuště-
ní opony nechtěl bráti konce
Obecenstvo nespokojilo se dříve

pokud nevystoupil řiditel pan J
V Mašek aby za tuto bouřlivou

pochvalu jejíž díl jemu právem
náležel poděkoval Velký chorál

tento působil na přítomné dojem
mohutný a slyšeli jsme pronášeti

hlasy Že by sbor pěvecký měl bý-- ti

ještě rozšířen a chorál tento pil-

ně studován ku přednesu v český
den na výstavě zamississippské
kterážto myšlénka každéma doji-st- a

zamlouvati se musí a doufáme
též že se uskuteční Oddělení
druhé započalo číslem pátým re-

citací z 'Písní otroka' podanou sl

A Kašparovou Myslíme že kdy-

by byla slečna věděla že ani tak

- Známý v zdejších kruzích Amesberryho a podobně starého'
Alberta McLarena a proti oběmahudebních prof Edvard Dvořák
vznešená těžká obžaloba pro němenován byl accompanistou pro
kolikeré vloupání Klučíci tito

velký pěvecký sbor kterýž pří
slavnostech výstavních v audito-

rium účinkovati bude Sbor ten

začli záhy v pondělí z večera a si-

ce vloupali se do úřadovny Oma-

ha Packing Co na 15 a Cuming
kdež ukradli revolver a za něko- -

fiS Jedno natřeni často dostačí I Jste-- U stíženi revmatismem yČítá 200 hlasů
aby Ty puzeny byly bolestí z kai- - #'i SEVERŮV— V soudě spolkovém posta dé části tčla vezme-l-i k tomu mik dolarů drobné Druhým na

vštíveným místem byl řeznický LÉK PRGT REVMATISMU

?

I
obchod Marshů v v čísle 514 sev

veno v utery před soudce Munge-r- a

14 osob obžalovaných pro
prodávání lihovin indiánům neb

pro prodávání lihovin bez license
9

SEVERŮV

OLEJ Sv GOTHARDA

50 ctů

6 ulice kdež ukraden revolver
--
yehlc Vám pomůže

$100dva velké řeznické noze něco
spolkové Všichni obžalovaní

fy Křlčí-1- 1 ditš ccW noci dostá-- I Ztratili jste chuť kjldln? y% Jste slabými nevrlými ? J
uznali za dobré prohlásití se vin-

nými chtíce sí tak zabezpečiti mi- -

drobných a zásoba tabáku a oran-ž- ů

Třetím navštíveným místem

byl senařský obchod Shackleford-ů- v

na 14 a California do něhož

vá-- !i zoubky a má-l- í horkosť

ost soudcovu kteréž se jim také I SEVEROVA

ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ

SEVERŮV

TIŠITEL DĚTÍ
dostalo Všichni odsouzeni byli fis

V
v
v
2

dostali se vyražením okna a kdež
celá jejich kořist ze 30 centů se--j
stávala Klučíci neřídili se sta- -

je utiší tupí a vyléčí
25 ctů

ku zaplacení pokuty sto dolorů a

útrat a ku Šedesáti dnům vězení
rozsudek tento však pozbude plat

fis
Z Vám chuť k jídla vrátí dodá Vám

J síly a veselé mysli 50c a $100
1

ýra příslov ím do třetice všeho
nosti když každý z nich do první dobrého nýbrž uspořádali výpra

SEVERŮV BALSÁMho července nebo nanejvýše do vu ještě do místa čtvrtého a sice

Kdo trp! ala-bo- stl

nervů vysí-leno- stí

třesavkou
tomu pomůže jen
SFVFRfiV '

pokusili se o vloupání do řezniprvého října $2500 zaplatí Bu-

de to trestem pro ně dosti velkým ckého obchodu Lindstromova v

čísle 509 sev 16 ulice kdež všakneboť povážit se musí Že všichni

SEVEROVY

PIUJLKY

firo játra oprav!
stolici zbaví

Vás nadýmáni ob-tí- ií

z větrů zabrání
Tzniku mnohých

nemocí

25 et

PRO PLÍCE
zůstává posad nejlcpSím
íčkem proti nastuzení

chřipce chrapota a bole-

stem t krku
Vyléčí každý kafcl

25 a 60 ctfi

NERVOTON Miž po delší dobu ve vězení se na- -
byli z práce vyrušeni aniž by če

ezali vyčkávajíce zasedání soudu ho byli dostali Nezdarem tímto

fis
fis

I
fis

8Dámy po porodu
míly by ho vidy
uíívati 9100

mladí lupiči zastrašiti se nedali a

vydali se k řeznickému obchodu
íartmanovu na 16 a Webster
kdež okno vymáčkli a právě do
vnitř lézti chtěli když naproti by

Máte-- ll Obtíže močením ře-- 1 Nečistá krev jert příčinou včt-zav-

bolesti t zádech flutou 8inr ncmocí Máte-l-i vyrálky
Pc SEVERŮV třlc boláky a vředy jste-- U

LLVNAJATEÍ šmKRVEásmEL
dlící paní II illovou pozorováni

výtečný herec jakým jest p Strou-

hal u Ludvíkovy společnosti v Chi-

cagu nesklidil recitací 'Písní otro-
ka' valných vavřínů zajisté byla
by raději volila něco jiného k před-

nesení To jest nepopiratelným
že čtení úchvatné básně Čechovy
působí dojem mnohem mohutnější
než spňsobilo poslouchání recita-

ce ač ovšení slečna přičinila se

aby úloze své dostála co nejlépe
Šestým číslem byl "Zpěv vil nad
vodami" a ten též spůsobil v obe-

censtvu dojem mocný a paní Bu-

rešová objevila nám v sole sboru
tohoto plnou sílu a lahodu svého
hlasu podavší zároveň důkazy
pilné studie Číslem sedmým
byly dvě skladby na piano a sice

"Nocturno Capricioso" a "Mono-

gram" valčík obě od prof G C

Knopřela předneseny skladatelem

samým Obě jsou sklady cenné a

pouze s politováním doznati mu
síme že nedostalo se jim ze strany
obecenstva té pozornosti jaké za-

sluhovaly ba zaslouží přítomn

pokárání pro neslušný až nedo-

statek pozornosti při hře projevo-

vaný Profesor byl též potleskem
odměněn však pochybujeme Že

to nahradí mu onu neXetrnost s

jakou skladbu jeho obecenstvo

přijímalo Ovšem nelze popírali
že obecenstvo naše raději slyší

V

V
Y

byli Tato po nich střelila dva-

kráte při čemž jedna z kulí za
Váa uzdraví $10075 ctfi a $125sáhla revolver kterýž Amesberry

spolkového

— Ve strávním jednom domě
na jižní jedenácté ulíci nalezena

byla v úterý o polednách mrtvola
muže kterýž předchozího dne se
tam ubytoval a vyšetřováním zji-

štěno že smrt spůsobena zaduše-

ním svítiplynem Muž ten přišel
do místností oné předchozího ve-

čera zdráhaje se jméno své udati
a když konečně mu vysvětleno že

každý tak učiniti musí zanesl do
knihy hostů co John Brenck V

kapsách jeho nalezeno $64 na ho-

tovosti a lístek U P dráhy z Co-lumb- us

Nebraska do Fairchild
Wisconsin Zda jedni se o

Či nešťastnou náhodu
nebylo dosud zjištěno

ruce držel To se rozumí že
(f VvnadAváttí vlasů s~ 5 Vaše žena nebo dcera častoklučík revolver pustil byl však tak

trpí různými chorobami ženský
— —— - — — - —

Y r w
'fv t ťmr hnlnu hlnvti nřtriá nikdo rád Whloupým že po chvíli proň se vrá

SEVERŮV$til a chycen byl Zatčení soudru SEVERŮV S1LITEL VLASŮ
ha jeho pak záhy následovalo REGULÁTOR ŽENSKÝCH V

NEMOCÍ vzpůsobí Vám bujný vzrůst vlasů a #
fis
fis
fis

Zatčení klučíci se přiznali že ne

byla to jejich první výprava a že
učiní je jemnými

60 rtů a $100
z učiní je zdravými kvetoucími Vy
1 krásnými $100 ií'éiž jednou před tím řeznický krám 8Marshův vyloupili

Zvláštní léky za $300 pošlete-1- 1 popis nemocí sfr
"Rv E Edwtrda pMtor niílickho r -- j --j k#i

mm—m—mmĚK—mmmmmĚĚ— —vaMaaaHawaaaaHav1— TiT
babtisUkého kostela v Mioerifle Pa
kdy i trp 1 reTmaUsmem bylo mu raiK-n-YjhloTdJr svou ?dřřpt
tkuaiu utiimDerulBQr ťaJn ttalm
mvfi "Několikeré použití tohoto Hni

Albert A Lron Klrtnaln la vj tlavnj
iou ráltamt ntftjftel&m AIln'Lunic Balír-
nu píře "VřMm pevni tm by oiaotelka
moje byla Mmh) aoucboUmi neb ti v tma--

meoiu prokázalo mi velkou alužhu Pře-
mohlo otlkání a zmírnilo hol fit Kdyby
fiřkfrv trnfnf xftkiti úttr nmiiískladby narouni a ze tyto jsou

mnohem působivější
tím Pain Balm tížilo by mne" Na pro-

dej a v&ech lékárníků
než jakohv tAher prot4 TkiUm pllc


