
Šestý článek se týče vlastnických

Oznámení úmrtí

a Vlnová které zde dlely od 4

července návštěvou u rodiny pana

Jakuba Kavana S námi se ani

nerozloučily bezpochyby měly

strath z Šotrab

Zprávy zámořské

Rskousko-Uhersk- o
I

froti císaři Vilémovi

Manželka p V Rybina zdej-

šího řezníka přistěhovala se sem

ze So Oriahy ve středu Teď se

teprve pan Rybin cítí jako doma

# V úterý min týdne překvapil
ná svojí návštěvou p Jos Úbl z

Prague a sice v průvodu své man-

želky slečny Ter Křížový a sl

M Burešovy z Omahy Potom

1

a díkůvzdání!

známým

mT- -
FRANĚK

)

V hlubokčm rírmutkii oznamujeme v5cm přátelům a

truchlivou zvfcť It milovaná matka uitAe '

FRANTIŠKA

účastníci výletu octli se ve voděU
Elson byl by se jistě utopil nebýt
chladnokrevnosti p Rawlsc jenž

přispěl Elsonovi ku pomoci tak

že tento mohl se zadrželi člunu

Nyní snažili se úsilovně dostati

loďku k pískovému ostrůvku a

nebýt duchapřítomnosti některých
mužů jistě by několik soylruhůo
světských svízelích dnfciče-h- o

nevědělo MalJí"" „finy a

Picket pustili se kjt— které-

hož také šťastně (Kvílili Ostatní
soudruzi jejich sítrvali ve vodě

hodinu a dvacet pět minut než se

rozená Iebcdova narozena t Itupníkách okres Vysoko M'to kraj
Ubrudimský zemřela pondělí dne 80 června 1903 po tlolíí trapné rie

moři vo stííl 'i7 rokft t dno J řervcnee na všeobecný hřbitov ň poSty '
Kalamrizoo za liojnílio rifsstenfltvf p(á'ol a známých pohřbena byla — '

My pozůstalí synové a dwy cítíme bo býti povinni vzdátl Brdořné díky
ctěnému fátluJun Um COZČHJ za siíínstnínf se pohřbu vtakplnéiav
poetu zároveň pak nechť přijmou upřímné díky pp Tom Pánek a Kr:
V crha z% vykopání hrobu a p Anton Odvírka z Clnrknon za proiícře-- '

ná slova liďcliy Jnk v domě umutku tak i na hřbitove Díle puk vzdií- -
viime vřelý dík všťm ktiiíí mim v bolu a zármutku naSem víelijak nií- -

pomocní byli a pohřbu v počtu tak velkém (účastnili Soucit jaký
nám v bolu a zármutku nufiein projevován byl bude nám vždy mllott v

upomínkou "" i

Josef Frank Vincenc 4 dul Jaroslav Alois synové

Julie Severa Otiin PosplUl Marie Nenadaly fiosie

Frantk dcery
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Pro domácí a laMon potřcln

Klein jest tti jednatelem 2'tmerova hořkého vlna "~

pro South Omahu a Omaku i : '

Ssřero-íítW- il ů 26 a H ulice Sti Mil
"Wielixv Hclinoider řiditel

Zvláštní: ť

pozornost se Yénujo
'Mi' i

objednávkám 'Lj

v lahvícli
a plucarech

1 1'-

Omaha Sanitarium
Soukromý í!nkí léiební úata a nemocnice

Soukromý Astav kde nalemou-imtmoet- d

IrrHlaná trnícf chronickými nemocemi Doh
dloédomácízaopatření a oíetfení' přijímají
se nemocní trp cí revmatlemem souchotami
nemocemi žaludku střev enlc eíí uii krku
a mhu chudokrevností zeuake nemoce ner

- vové nemoceatd Tin- vr w

ťlatav má zuřízent k léíení Doreoc! Dřlroza-
nfoh nrostředkň iako Jst voda v Tiecn
zpfisobech elektřina mánii X papriky atd
KnphTnft řpaká Přílemné DOkolikv oro ne
mocné ze se cítí jako doma Dotazy venko
vh ne nchotliS 2ofí DOvidulí ' -

Nemocní z města mohou dochízetl kaMt
rinodo íatavu k léčení al

ir niil'1 t: i 2M n &
JIT JV II IllEU£iJU liUltl IDÁM

Tel 8825

Q58 North 27th Ave Omaha Neb

PTVn V TPTTTT

likéry a jemnými doutníky- -

listin

Hcdinýni 'Článkem se ustanovují pla
tební podmínky
Osmý článek jedná o přenosu sta- -

ých korunních pozemku ke kostelu

jmenovitě [takových na nichž jsou
ostclní budovy

Devátý článek odporučil je přátelskou
hodu v záležitostech dobročinných

vychovntelhkých a pod

Desátý článek ustanovuje- arbitraci

pro odškodné jt-- maji platit Spoj

Státy za kostelní budovy jichž bylo

použito vojskem Spoj Států během

álky na Filipínách

Jedenáctý článek ustanovuje že má

platit vydání arbitračního tělesa fili-

pínská vláda

Dvanáctý článek praví že má Vati- -

an použit venkeretio sveno vlivu k

utišeni obyvatelstva na ostrovech fili-

pínských ye prospěch nové jich vlády
má se starat aby nevznikla mezi

filipínským duchovenstvem oKsice
proti americké vládě

Rusko

Omezuji vystěhovalectví a snaíl se
získali přistěhovalce

Kuská vláda se zabývá plány jak
by se dat přistěhovalecký proud že-

nouc! se do Ameriky obrátiti aapoH

částečně na Rusko Aby vystčhova- -

lectví omezilo ze Své vlastní země tu

zvýšila již také poplatky za vydání

pasu do ciziny a sice ze $ na 122 čímž

e veliké části obyvatelstva znemožně

no vystěhovat! se tlo ciziny Praví se

však že pohraiiiPul úředníci ruští jsou

platní a propusti mnoho lidí bez pasu
neb s falešným pasem dostanouli

přiměřenou odměnu

Vláda c snaží hlavně o to aby osa

zena byla Sibiř a proto nabízí každé

mu osadníku lán pozemků a stavení

plně zdarma a mimo to volnou dopra- -

i jeho rodiny Vystěhovalectví na
bíři v posledních letech značně

vzrůstá lodě zaleží na tom aby

patřila nové sibiřské dráze větší ob-ho- d

a to lze docíliti pouze tím budou-l- i

zřízeny rolnické kolonie podél tratě
dráhv

i ZE STÁTU NEBRASKA i

- VYPRODÁM salonický ob

chod za velmi příznivých podmí
nek Obchod jde velmi dobře

neboť nalézá se v čilém českém

městečku v jehož okolí mnoho

krajanu jest usazeno Bližší po
drobnosti sdílí majitel FRANK
DOČEKAL Linwood Neb 47
— Výborná příležitost naskýtá

se krajanům kteříž tento týden do

Omahy zavítají koupili si zde

pěkný a laciný oblek letní střeví-

ce svrchní i letní prádlo prací
látky atd atd Nechť jen se podí-

vají do Boston Storu na rohu 16

a Douglas nl a češti klerci ochot
ně je obslouží

— Ada NewBhamova osmiletá
dceruška A M Newshama bydlí
cího :o mil západně od Ashland

hrála si ve čtvrtek ráno ve trávě
blíže obydlí svých rodičů když

pojednou otec její přejel ji žacím

strojem Nešťastné holčičce bylo

pravé chodidlo skoro úplně uříz

nuto a zranění tomu v neděli ráno

podlehla
— V pondělí v noci zasaženo

bylo městečko Beaver City a okolí

prudkou vichřicí jež podobala se

tornádu Partnerské obydlí J II
Luma posunuto bylo ze základů a

stáje a vedlejší buaovy rozmeteny
Téže noci navštíveno bylo městě

čko Humboldt prudkým lijákem &

krupobitím jež však nespůsobilo

valných škod

— (Naše sdělení) — Bruno

Neb Ve čtvrtek dne 10 čer

věnce kolem o hodiny večerní
odebral se na onen svět krajan p

Václav Vitera jeden ze starších

zdejších osadníků Dne 4 čer

věnce se roznemohl a vzdor všeli

ké pomoci lékařské již ve čtvrtek
večer skonal Pan Václav Vitera

bydlel v Heun asi půl míle od

Bruna Do Nebrasky se přistě
hoval před 30 roky jako mladý
muž Vychoval četnou řádnou ro

dinu Tfi synové jeho jsou ženati
a dvě dcery provdány Zanechal

zde manželku a pět dítek tři dce

ry z nichž nejmladší Čítá 1 1 roků

a dva syny Pohřeb zesnulého

odbýván byl dne xa července na

katolický hřbitov v Abie za hoj
ného účastenství přátel a zná

mých Pan Václav Vitera byl 65

roků stár Byl vždy řádným i

poctivým mužem a požíval váž-

nosti všech kteříž jej znali Bu

diž mu země lchkoul Vác Blatný

Novinky z Plattsmouth

Páni B Elson W Coats

C A Ka-vl- s Tom Patterson
Mathew Fering William Picket a

Alf Edgerton chtěli se projeti po
řece Missouri v nové lodici zvané

"Red Bird' kterou stavěl Judge
Short Vše šlo dobře S nadmu

tými plachtami letěla lodice jako

Šipka po zvlněné řece Ujeli
Šťastně asi osm mil když pojed
nou velká vlna narazila na lodici

Tato se značně naklonila a náplni
la se vodoucož mělo za následek

že se člun konečně překotii

OMAHA SANITARIUM

A TTCIT nejříznější

$2000 lékárnický pouze obchod
V městečku o 400 obyvatelích

Nejbližší obchod ta mil vzdálený
Denní prodej za hotové $15 Do

brý český obchod Adresa: Box

Linwood Neb 5ok2

Novinky z flowells

II Nebylo dosti na neštěstí jed-

nom které postihlo Ant Drahotu

4 července kdy mu divoký
vichr rozmetal zcela novou stáj a

jiné menší budovy přišla nati po-

hroma druhá a sice dne 8 t ni

kdy přišla taková záplava deštěŽe

podobala průtrži mračen jaké
nikdo ve zdejším okolí po mnoha

roků nepamatuje Všechno dříví z

oněch rozbitých budov dosud roz-

házené voda sebrala drůbež a

obilí mu zničila Vůbec utrpěl
Anton velkou škodu kterou dosti

těžce nese — Týž den kdy voda

činila zhoubné dílo své byla by

připravila o život našeho řez-

níka p Franka Pakeše kterému

jen málo chybělo že by te byl

životem rozloučil Pan Pakeš

ve svém vozíku od východu k

omovu Když přejel velký most

vjel do vody přes cestu se řinou-c- í

mysle že se mu podaří to pře-

jeti Cesta však v těch místech je

hodně nízko a přes ni hnalo se

noho vody která jej 6ilným

proudem uchvátila a s cesty i s

kofimi dolů srazila Na štěstí jest
místech těch dosti slívek a drá

tový plot a o ty se koně 1 s vozí- -

em zachytili Tu měl p Pakeš

příležitost na vozíku vstoupnouti
volatí o pomoc Než sil mu

stále ubývalo a voda vstoupala výš

výše až už mu sáhala po hlavu

Ve městě slyšeli sice volání o po-

moc ale ozvěna hlasu je mýlila
tak Že hned nemohlo býti pozná
no odkud volání přichází až ko-

nečně nikoho napadlo že to hlas

od mostu a snad p Jos Hroaa

Ihned sebralo se několik občanů

pospíšivše k mostu spatřili
hrozné divadlo Pan Pakeš svíral

jedné ruce otěže a druhou se

držel stromu ale pozbýval již
vědomí Dali se ruče do záchran

né práce a p Pakešovi život za

chránili Několik dní trvalo to p

Pakešovi než se náležitě zotavil

Dnes však se cítí již zdráv a pra- -

il že si myslí že se znovu na

rodil

Stáj firmy Čejda a Šebek jest
iž rozbourána a staví se zcela od

základu nová To se hoši nenadáli

když onu maštal koupili že ji

budoumuset v krátkém čase znova

opět stavětí

Pan Anton MÍŠek vykoupil
oolečníka d los Cejdu a povede
teď obchod sám Pan Cejda poje
de do světa kde růže rozkvétá

Paní Průšová bydlící na far

mě 4 míle jihovýchodně od našeho

města staví velkou stáj Jenom za

samotné dříví zaplatila p James
Palíkovi Ssoooo a to jí p Palík

dříví prodal ještě hodně lacino

lan Svoboda poblíž Tábora

zřizuje si sám nový samokrmič ku

mlátičce a je prý jist že přístroj
ten bude dělat lepší službu než

onen jejž by koupil za Í20ooo

Pan Amos Studnička již ote

vřel svoji fotografickou galiem a

dělá obrázky ku spokojenosti kaž:
dého

Frank Novotný od Clarkson

koupil od p James Palíka dříví na

stáj a jak pravil p Palík prodal
mu nejlaciněji ze všech obchodní

kú u nichž se na cenu dříví tázal

Krajan Vrbka barvíř přišel
sem do Howells a usadil se u jana
Sinkuly kdež se stravoval Však

pobyl zde jen asi tři dny a ztratil
se a není ho tuto Však zůstala po
něm památkakterá bude míti ještě
dohru před soudcem Vrbka

toho Šťastně vyklouzl ale další

opletačky bude míti teď p Sinku

la Mrzutá to věc pro ná3 Cechy

Zpravodaj

Novinky z Clarkson

Minulý týden v úterý byla

zde pravá povodeň Dešť se jen lil

a vypadalo to skoro jako průtrž
mraíen Málokdo pamatuje by

tolik vodv zde viděl Mnoho škod

však bylo naděláno mnoho drůbe

ie se utODilo mnoho prsti z rolí

pobráno a louky zaplaveny lez
několik mostů bylo buď odneseno

aneb poškozeno Několik rodin

na nížinách bvdlících muselo se

vystěhovali

Příští schůze ÍCádu Západní

Svornost Cis 28 ZČBJ jest

rvlíště svolána a to za účelem

zřízení nových domácích pravidel

Proto jest povinností každího ile

nabyse do schůze té dostavil aby

věděl a co výbor sestavu

aby pak až túdou domácí pravidla

ilbotov aerousei "kopati" 7

Krakovský denník "Cia" uveřejnil
v tťchto dnech prohlášeni polakých cu

anřmovních z pozilanaké pro-

vincie k ctaaNkému vrchnímu mar&á-l- u

dvornímu v nimi udávají příčinu
lamySleneho odepření Mantl vynikají-

cích Poláka na lavnote:h pořáda-

ných na poíeat cíaaře Viléma u příleii-toa- ti

jeho návítřvy Pohnaní o příštích

velikých manévrech vojenakých V

prohláícul tom e praví le jsou Poláci

nejnovíjSmi rozkaxy vládními týka-

jícími ae táleíitoatí polakých jakoí i

řeči prineaenou cíaafem Vilémem v

Malborgu tříce uraienl Kdyby se

úcaatnili alavnontí ruiili by prý avojí
mutnou náladou alavnoatní veHelI ale

v budoiícnoiiti prý chtřjl vidor vSem

nepřátelským nařízením vládním ti

věrnými poldanýml německého

císaře —

V jednom úředním Časopise vycháze-

jícím v Praze octla e dno 11 ccrvcc

tato nanejvýš zajímavá zpráva:
"Císař Vilém II jenž sídlí v Postu-pim- i

před nedávnem unikl z blázince

kancléře Zuehlowa a naposled vidřn

byl v Malbortru kde trpči záchvatem

povídavostí Bude-l- i nalezen bude

ihned zatřen"
Jak mohla podobná uráiejíc! zpráva

octnout! ae v úředním (listu to jesfdo-sii- d

nevysvřtlcno ale tolik jest jisto
2e původce její bude přísně potrestán

Jak známo v Malborgu míl císař Vilém

svoji památnou a nepřátelstvím proti

ji'olákúm prodchnutou řeč o níž bylo

ji! tolik psáno
Také různé poítovní lístky vysýlúuy

jsou a ruského Polska do NSmecka a v

nich řinl se útoky na císaře Viléma

Obsah tich lístků jest následující:

"Můj syn Vilém trpící zhoustnutím

mozku alarmovým katarrhem a patrl-otický-

liScjcm jení byl přcl nedáv-

nem dán do blázince profesora Zuehlo-

wa k léčení ponévadž si zkřivil politi-

ckou páteř byl pohřešován po nčkolik

nedři Před několika dny byl viak

spatřen v Jlalborgu kdež trpči řečni-

ckým záchvatem Kdyby navštívil

vaše místo račte ho zadržet jakožto

človčka velmi závadného karakteru a

poslat ho ke mné Jeho nešťastný
otec"
Tyto útoky pochází bezpochyby z

radikálních středisek polských

Anglie

Kitchtner hrdinou dne— Odstoupeni

Salisburyho

Parník "Oartawa" přirazil s lordem

Kitchenercin a jeho štábem do South-ampto- n

dne 12 července Lord byl
doprovázen do Hartley llallu kde mu

byla podána lichotivá adressa obchodní

komory načež Kitchener odvčtil že

úspěchy dobyté v jižní Africe jsou zá-

sluhou vojska
Lid byl velice nadňcn a provolával

stále Kitchenerovi a jeho štábu slávu

když tento jel na nádraží aby se ode- -

i„ T A 7i UA nftArt

paddinL'tonském uvítán a velikým
nadšením Princ Walesu sám ho

pozdravil a na nádraží mu podána byla
adressa Mimo prince z Walesu uvítali

Kitchenera také vévodové Connaujfht
a Cambridge lord Roberta ministři
Landsdorne a Hroderick

U brány Viktorie podal mu mayor

vrcstminsterský adresu občanstva

Kitchener krátce podčkoval Královna

Alexandra a princezny pozdravily
Kitchenera ze zámeckého balkonu

V paláci St James uspořádána na jeho
počest slavnostní hostina a princ
Walesu provolal Kitchenerovi slávu

když byl dříve provolal slávu nepří-

tomnému jim zastupovanému králi

Kitchener byl pozdčji přijat králem

který sedři na lůžku a nčho přivítal
Kitchenera při čemž mu zároveň gra
tuloval ke Šťastnému skončení války
a na to mu odevzdal nový záslužní
řád
Co se předpovídalo to e koneční

uskutečnilo Markýz Salisbury se po-

dčkoval z předsednictví ministerstva a

jeho nástupcem byl jmenován první
lord pokladniční a vůdce vládni strany
V dolní snčmovné A J Halfour

Se Salisburym resignoval zároveň"

Michal Hicks Ueach ministr financí
a očekává se že jeSté níktcří ministři

odstoupl a že celý kabinet bude Bal- -

iourem zrcorganizován

Itálie

Vyjednáváni mezi Vatikánem a strý-

cem Samem

Dne 9 července odpovčdčl Vatikán
na notu guvernéra Tafta týkající e

mnichů na ostrovech filipínských

Odpověď je sestavena velice přátel
ským tonem ale Vatikán se zdráhá
odvolati mnichy z Filipín poněvadž

prý by se dostal do konfliktu se Spa-

nčlitkem k vůli tomu
Za to ale Vatikán slibuje že se mni-

chové se nevrátí do svých klášterů a
bohoslužbu v nich budou prý vykoná
vati američtí kněžl kteří budou k tomu

Cíli posláni na Filipíny
Vatikán sestavil smlouvu kterou

předložil Taftoví k podpisu Smlouva

obsahuje dvanáct článků V prvním
článku se praví že má filipínská vláda

koupit pozemky čtyř velikých řádů
církevních a Vatikán má být při tom

sprostředkovatelem koupě

Druhý článek popisuje rolnické po

zemky ke koupí
Třetí článek praví zdali 'některé

pozemky náleží už korporacím tu mají
mnichové rávo prodat! své podíly
na ně - i
Čtvrtým číLjkétuTj st ustanovuji

smírčí soud přtičlcnnýV
-

Pátý článek nařizuje že ml Oud

zapociti se tvou prací 1 ledua l'JJ

tu

poslal p Úbl kočár pro slečny
Emmu Rosických a Marii Nováč

kovou kteréž dlí návštěvou u 97
Kavana Sjelo se to

všecko a měli "good time'1 Lin-

wood se jim líbil a p Úblovi se

nejvíce líbila ta rychlost našich

"expressákú"
Pan A O Hoffman prodal

na

svou residenci p Breednovi zdej-

šímu "dýpaři''-z- tisíc dolarů

V pondělí začal pracovat v

obilním obchodě "Nye & Schnei- -
se

er Co ' Jan Savlík syn p Jos
Šavlíka

V neděli ráao roznesla se

bleskurychle zpráva že starý a

oblíbený osadník p Fr Kavan

po krátké nemoci zemřel Není

tomu ještě ani dva měsíce co ze- -

řel jeho otec a tu jsme udělali

zmínku že jest to třetí případ til
úmrtí v jejich příbuzenstvu a že

bychom jim přáli by se to obráti už
lo na veselejší stránku Než nyní se

opět jest nám zaznamenati o jedno jel
úmrtí více z jejich středu Pan

Kavan jest bratr paní Nováčkové

a paní Vlnové z Omahy Pohřeb

odbýval se v úterý dopoledne za

velkého účastenství přátel a zná-

mých na katolický hřbitov na

'Cedar Hill Budiž mu země

lehkou! Truchlícím pozůstalým

platí naše hluboká soustrast'

V neděli vyjelo si několik

členkyřl od sboru "Dcery Vlasti'
C D do Bruno by se súčast- -

nily schůze tamnějšího sboru Ná

sledující paničky to byly které

Bruno navštívily M J Ticháč-kov- á

M J Černá F J Krejčo
vá- - M K Dočekalová a M F
Bartošová Byly tam sestersky

přijaty a pohoštěny a je prý jejich

přáním by sestrám mohly vbrzku

pohoštění oplatiti
Ve čtvrtek dne 10 července

měl být ve Schuyler cirkus Pá

nové Veselý a Peltz se svými
manželkami také tam jeli ale jaké

bylo jejich zklamání když cirkus

nepřijel Velké lijáky podemlely
železniční tratě a cirkus se tím na

cestě zdržel tak že potom musel

Schuyler vynechat Pan Peltz
má už jak se říká smůlu Jednou
mu ujede a podruhé nepřijede

Paní M Bartošová odjela ve

středu do Omahy odkud ve čtvr

tek s večerním vlakem společně s

ostatními zastupitelkami odjede
do Chicaga do Bjezdu Jednoty
Českých Dam který tam bude

zahájen příští sobotu Nu to za

jisté Bartoš když mu stará odje-

de jinde nebude než v hospodě

Výletu který pořádala Těl

Jed Sokol z Omahy do Wilber
súčastnili se od nás též pan Emil

Folda s manželkou

Náš řád Ratolest Mladočechů

č 41 ZCBI rozhodl se v minulé

schůzi pořádat svou výroční zába

vu dne i září Jelikož na ten

den připadá dělnický svátek na

dějeme se že zábava bude dost

hoině navštívena Tato zábava

bude odbývána s bohatým pro

gramem který vám zdělím až po

zději

Příští neděli odbývají čeští

občané schůzi ve škole blíže Ant

Semcráda Ve schůzi té pojed
náno býti má o trustu který pří
tomně nroti nim vystupuje lest

to schůze důležitá a bylo'by zá

hodno by byla hojně navštívena

NezaDomeSte se dostavit do Se

merádovy školy příští neděli

Pan los Viiera z Mountain

Lake Minn přijel do Nebrasky
tentokrát ale za smutnou povin
nostt aby totiž doprovodil k po

slednímu odpočinku svého milého

otce který bydlel blíže Bruno

Neb Na zpáfcční cestě stavil se

také u nás v Linwood a jest nám

opravdu líto Že jsme si nemohli
ním pohotořiti neboť se s panem
Viterou známe ještě z Omahy

když jsme byli ještě "svobodni
On byl u nás na stravě když jsm
měli pronajatý hotel od p Josefa
Kavana blíže mostu na 13 ulici

Nu až po druhé si to povíme

Dcery p Jakuba Vítámváse

z nichž jedna jest provdána
Omaze a druhá ve Fremontu dle

ly zde v posledních dnech návště

vou u svých rodičů

Paní A 1 Vobořilová z Ma

dison Neb dlí zde návštěvou

dltkami u svých rodičů pana
paní J Šavlíka

V úterý minulého týdne pro
hlížel pan Ed Hobart pistol aby
se přesvědčil zda li ještě v ní něco

nezůstalo od 4 července V tom

ale rána vyšla a náboj projel mu

pravou dlaní Doktor ránu oše

tlil a nemocnému se daří dobře

" ' V sobotu cdjélí dťr domovů- -

svých siečDy Nováčkova" Rosická

íepuje žovíálni náš hostinský

Jolm Oiidr&6elViV IVííírodiif Níiii
1 i„tn# 4knfik nenf u Johna nlkdv nouze KromS výtečným mal- -

jim podařilo dostati lodici K

ostrůvku Výlet tento zůstane

zajisté každému z nich trvalou

upomínkou na 4 červenec

V úterý min týdne přišel k

bolestnému úrazu major II Halí

kterýž jen pouhé náhodě má co

děkovati že nepřišel o život Ma

jor Halí Šel so svým bratrem

drem J II Hallem vyprovodit

přátele na nádraží B & M dráhy
Vlak byl přeplněn a major chtěje

opatřiti dobré místo svým přáte-
lům vešel do vlaku a pomáhal
uzazovati dámy V tom se vlak

hnul a major pospíchaje ven

shledalže jsou dvéře vozu uzavře

ny Běžel tudíž ke druhým než

jich však dosáhl uháněl již vlak

plnou parou Vzdor tomu chytil
se Halí držadel a spustil se dolů

avšak prudký vítr zdvihl nohy jeho
do výšky a mrštil jím na koleje a

to tak nešťastně i šťastně že mu

kola pouze prsty u levé nohy pře-

jela Nalezen byl v bezvědomí

Nyní nalézá se v ošetřování it své-

ho bratra a dle poslední zprávy
daří se mu dobře

Pí H J Smithová bydlící
blíže Waterloo la dopsala pří

telkyni své v Plattsmotith zdali

by mohla vypátrati bydliště dcery
její Grace Pí Smithová sděluje
e dcera její zamilovala se do ji
stého mladíka z Plattsmouth a že

ona vzhledem na mládí dceřino
která jest teprve 17 roků stará

nechtěla jim dáti svoleni aby se

vzali Než mladý párek láskou

zíanírnělý umyslil si ře se vzíti

musí a tak se stalo ze soudce v

sousedním městečku spojil roz
toužené milence nerozlučnou pá
skou vzdor všem protestům matči

ným Paní Smithová jest ochotna
novomanželům odpustiti a přeje
si jen aby se k ní vrátili a zbavili

ji starosti ohledné nynějšího svého

bydliště

Do Plattsmouth přibyla již
Gallcsburgu 111 tlupa asi dvacet
mužů čítající a jiná tlupa z Quin- -

cy 111 očekává se v těchto dnech
B & M dráha bude totiž stavět

nový most a civilní inžinýr C B

& Q dráhy Cartridge bude hlav
ním doblížitelem na práci Praví

se ze na novem moste zaměstná
no bude as 200 dělníků které B

& M dráha pomocí svých náhon

čích jiz sii 4a 1

Za krásné jedné noci povolá
ni byli policisté iiessen a ťitz-

patrick do domu Johna Gingeryho
na 7 ul a zatkli a zavřeli pana
domácího kterýž se opil a v ne

příčetném stavu bavil se tím že
roztloukal vše co mu přišlo do

cesty Manželka jeho chtíc bo

hopustému řádění tomu učiniti

konec dala opilce zavřití Dru

hého dne ráno když se v lapáku
náležitě scbladil předveden byl

Uingery před soudce přiznal se

kajicně ku své vině a soudce poku
toval jej pouze $100 a soudním

útratami což celkem dělá Í480
Gingery slíbil že peníze ty soudci

co nejdříve doručí

Ve čtvrtek večer vrátil se do

Plattsmouth šerif McBride s mla

díkem R J Williamsem po němž

byla v Cass okresu čilá sháfika po
více již měsíců Williams přišel

prý do "trublu" s jistou "lady
ze zapadni časti města Lhtcje
se všelikým nepříjemnostem vy

hnouti práskl do bot To by cel

kem bylo "all right" jen kdyby
si nebyl k soažšimu úprku vypůjčil
koně a kočárek na něž jistý FuU
měl morgič v částce % 2500 Jak
záležitost ta skončí dovíme se

později Zpdj

Wovinky z UnwooJ

' V patek rano Dyn jsme vy
burcováni z líbezného spánku pí
skáním parního mlátícího stroj
p Jana Machulána Bylo to
tomto roce poprvé a proto nás to
tak překvapilo Svolával lidi
mlácení obilí u p los Kříže

pořádá svůj výroční ''ObŽínkový"
ples ve své síni Franta Bartoš

Obžínkový ples jest vždy hojně
navštíven a protož doufáme že i

tento setká se se zdarem

V pátek s večerním vlakem

odjeli staří manželé Menšíkovi do
Bruno za smutným povoláním
Dostali totiž zvěst' že bratr paní
Menšíkové p Vitera který bydií
blíže Bruno zemřel V sobotu

pochován byl za velkéhó-iičaite-

itví přátel a známých na katO'í:lý
hřbitov u Abie

vazem obslouží vás též výbornými :vlny a

Navštivte jej a pouruňé jinam nepujuete n i

wNojvfitší česká

dřevařská ohrada
t

CHIGAGO

LUMBER

COMPANY

Pan Anton Studnička foto- -

grafista z Howells Neb jest zde

každý čtvrtek a za laciný peníz
udělá vám pěkné obrázky „':

Tento týden poěne se se stav
bou katolického kostela Pan Jos-- P

Šavlík přenechal onu stavbu firrně

Bašta a Pechanec v

V neděli pořádán byl výlet

kapelou Vondruškovou do lesa p
Adolfa Faimana Večer však kdy
mládež se nejvíce baví přišel dešť

a zábavu trochu poškodil Příští
neděli bude zase výlet a sice na

farmu pana Václava Severy 6 mil

jižně a půl míle západně od města

Antou Odvárka má na skladě

velkou zásobu krásných obrazů

všelikého druhu rozdílné knihy
obzvláště pak zpěvníků veliký

výběr '

Pan Jos Vítek obchodník ve

starém železe zasílá zase velkou

železničaí káru Kdo by si byl po-

myslil že toho starého haraburdí
tolik se ve vůkolí sežene Inu pan
Vítek platí hotovými penězi a ne

jako Židi všelikými tretkami a

proto každý kdo něco má s ra-

dostí mu prodá
"
K velkému a bolestnému úra-

zu přišel starý Váš odběratel pan
John L Zrůst Jel z města a na

cestě chtěl jej předjeti p Klouda

Koně páně Zrůstovi nechtěli se

snad dát předjeti a pustili se do

běhu při čemž se prostraněk vy-

pnul a držák spadl s voje Tato se

zarazila do země a p Zrúst vyho-

zen byl z vozíku a zle se potloukl
Soused jeho za ním jedoucí jej
sebral a do města odvezl Dr

Allen jej ošetřuje Zpdj

Kupujte Dra Ilcllera o- -

lá aUP
Zprávy osobní

— Jak velké oblibě těší se pán
Fr Vlasák majitel vkusně a po
hodině zařízeného hotelu 'Praha'
vysvítá nejlépe ze seznamu jmen
hostí kteří do čas návŠtěvv své v

městě našem u něho se ubytovaji
Tak v posledních někplika dnech
mezi jmény četných jínonárodovců
nacházela se jména následujících

krajanů: joeBojeck Plattsmouth
Neb Mat Zemek a F J Kuták

Chicago 111 Jos Mundira R J
Bašta Clarkson Neb yjóé Vlasák

a Jos Sviták Howell Neb Vác

Ulma Praha v Čechách V J"

Kaíer Wtlber Neb Fr Parou-be- k

Linwood Neb Jos Máca

Bruno Neb Jos S- - Chrastil
Kramer Neb Frank Hattan Cle-velan- d

O J L Dudek Ho oper
Neb O O Staaěk Verdigris
Neb Vác Kašpar Prague Neb
B Shema 0'Neill Neb

— Minulou sobotu Ubíral se k

domovu svému krajan Fr Mácast
z Bruno Neb Pan Máca přijel do

Omahy aby hledal pomoci lékař-

ské a obrátil se tudíž na Dr CH
Breuera a v 10 dnech již úplně
uzdraven opouštěl "Omaha' Sa-
nitarium'' kdež v ošetřování se
nalézal

—- Minulou sobotu meškaj v

městě našem p Jan Novotný z
Fort Calhoun aby zde vyřídil ob-

chodní své záležitosti t

— Minulý týyen přijel do Oma-

hy pan V C Klotz Memphis
Neb aby se zde poradil Se zku-

šeným lékařem Při té příležitostí
zastavil se v naší úřadovně a sd£-l- il

s námi že jest s' výsledkem

cesty úplně spokojen
'

Bylo nám

p Klotzem se sezná- -RYMfCllC léky pro nCinOCC potěšením s j

llíOfiSKC a (Í0í)jtCI '''mn


