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OMAHA S rervane IMI

lém obludu obrátí r na Malého

kletý j vidy vsurně obslovill gr
l jako doma Kn_Jrna byl po— S zdárným dpfchent vede

vedený Vldyť hrál ho p Babka
groerrni obchod ň

tri FoM llowatd Tsylot obs
1 Chtrsr 1 a Tnm johrison niiynt
tltanlak'

- Okliul Urikuvé sa)'lal
R)nt tlt kanitdlta pllmfihn komi-

sař iác )'a eucvnt roilohy
kinl v tdrti)tlivýrh okmlch byla
vnoána péniovénl oiimky atky

korný lila a jrčnirna AI dnaud

polny byly spiivy asi 1 polo-

viny ckmft a v iMU su

jimi oklrs Pitá mlto pokud
st týč pěstováni korný iirboť v

crlku koma rai pintová na id na

10114 hrcli Po Cíírs nánl

duj ekrea Cas ijjuH akry
dále York se 1 sjHu) skry kdelto
okresy Plaitt a Fillmora maji
něco řts liiooo akrů korný —

Okres 1'brlps stojí v popřrdi po-

kud se l)'ta pěstování ocimky a

osrvek obnáil 84IJ4 skrň York

má 8 1 3 j j akrů Fillmora 77000
akrů Adam 76 1 aH akrů —

Okres Cumiiig jest prvním v p

stovánljark) a tato jest lam pěsto-
vána na 33311 akrech v okresu

Washington jest 18845 l"a v

Knox 13318 akrů — Okresy
Lincoln a Dodalo stoji v přední
řadě pnkud se lýče pěstování lita
V prvnějŠIm jest 1481)7 akrů a v

druhém 14349 akrů žiis Co se

týče ovsa okres Platte zaujímá

prvenství se 6778a akry kdežto

Gage a 53790 akry stojí ni dru-

hém a okres Cuming a 50593
akry na třelfm mistě — Okres
Cedar jest na předním místí a pě-

stováním jrčmene neboť rozloha

osevní obnáší 106036 akrů na

druhém místě stojí Knox s 91 Ji
a na třetím Pierce a 8595 akry

kterém je přec mámo te obe

cmttvo nrroxtivá kdyl spojí svo

" ' -

— KotnM v tiaga ektrau khdl

plrniti a diul U Ulolnl ňroJt
Unit )řovn4 ae dplnl Arml

lonik ano Ie p tit přrdtí
— John lUikis vt Falls City

bud min ď amtli nrblalimi pa
matku na potlflnl 4 frtvfnrc
Ptt v tut obitivikou (fikavku
kily I Ulil pii'diiou V))iithla a

tlnhny riy 11 ruky tnu utrhla
Munrla tnu b)'t ruka odňata

— V nrdíli dne N řftvna la
ntlrl V Hullr Itoyl tikřrtu siarý

vařrný občan p Anton Malinda

mapul lamnl Uktrny na padoucl
nritmc Zfnnlý kraan rorrn byl
v Králové MěMri kraj jičíniký
Vyučil se kupttctvl byl odveden s

potději stal ae čitnlkrni Nevděč-

né povoláni loto se mu však zne-

chutilo a Mašinda ojiiíliovnl ie
do Amrriky Vatoupiv do vojáka

byl přidělen kn služtě v plukovnl
lékárně v nit nabyl znamenité

prakce v oboru lékárnickém Vy-

stoupiv s vojska usadil ae v Cedar

Rapidních la odtud pak přestě-

hoval se do VVilber kde si zařídil

lékárnu Obchod mu šel zname-

nitě avšak z různých příčin a

přestěhoval se as před 15

roKy do Prague Neb a odtud as

před 5 lety do bulte Mašinda byl

svědomitý a zkušený lékárník a

těšil se důvěře občanstva Bodrou

povahou svou a veselou myslí
získal si nesčetných přátel Za-

nechal zde truchlící choť a Šest

Jíl flilit ar-dl- dns it ÍMn
ct vetf lnula nám t)0M(i o

Sluhnoiitulst nou f eskou pttk)nl
ptimadonnii Národního divadla

psnl Kolvnti Mluioo
tUmám nsltm nt-l- l ftť It Ca
tli 6 ni omsMým doslané se lak

sktciéuo poluku dufevpihot Ano

potiikn skttlthu nrltoť uménl pl

Maturové jt dokonal proio

prima tkhvsiné Čieaáf i nati Mít

Mjisté ittnm nt-- í lilm pft

vodní spiávy nit o koncertech

pl K Mnr f Nfw Votka

Chicagu rio uadf jeme s U

) Slrjlii Ill'tiili liudi Ipláva o

končenu pl K Mslurové Cedar

Kepidt U i dna t ) Érna vtiírr

kierout vyjímáme ta hlovana Ame-

rického!
"Nedální víir — octkávsný

vitrf V o parném dou a kily t ae

obecenstvo mělo do Auditoru
scházet vyvstaly na sevtrorápsdě
hrozivé drroé mraky v nich

blesky kfllily a hrom burácel Tu

Zajisté odstulilo mnohého a snad

tiké proto veternf navMěva byla

chabá Ohlední končinu reknetn

prosté in překonal všechno očeká

váni ťtedstavovali jame ai pan)
Maturovou co umélkyni ale

a výkony její překvapily
každého kdo kui citu pro nfcco

krásného velebného má Necháme

o tom mluvit hudebního zpravo-

daje ranofho anglického Kepubli-cana- -

Pravit dnes ráno v pod-

statě:
"Návštěva byla slabá nákledkem

hrozící bouře která ae přivalila

riUNK ŠIMON

v Čít iiui — 11 a J ul
je lalenly a učpnlm a na paměť

ktrrý vtdy pečlivě pMiliálk lomu Pani Svobodová v úloze VorŠily
i platnila opět avoji rutinu naaby avé příanivce ik náleMob

aloulil Za lim očilum drží na

skladě zboží pouo první třídy a
prknech Thálie tak jako i pani
Bandhauerová lira jejích byla

přirozenou beze všeho nadsazová
ní Sbčna Novákova vžila se do

po celém měst lak výu čné zboží

výhodněji nekoupíte Kouptte-l- i u

Simona jednou přijdete po druhé
úlohy naivního děvčele zachváce

zase 17 — im
néhn bojovným duchem cmanci-pačni-

náležitě V menších úlo
— Ve Čtvrt k brzy z rána po

střelila se v obydli svém v hotelu hách počínali si pánové Kuneš
Riley oa 37 a N til pí Perry fitčpán Fiala Janák Šrámek a
onesová Není známo zdali Mach jak se na aousedy sluší a
učinila lak nešťastnou náhodou
aneb v utmslu sel evrsžedném

patří Slečny v úlohách Amazo-n- ek

se všeobecně líbily neboť vy

stupování jich bylo půvabné aKule z revolveru vnikla ženě do

pěvy zdařilé Sbormistr pan AI ťrojov soustrasti !prsou a přivolaný Jékar dr bclnň-del- e

se vyjádřil že Jonesová zra Kořísko může si gratulovali a

nimi lioulame ze brzy uvidímenění svému podlehne Předpověď
lékařova se také za nedlouho

je brti podílu na úlohách větších jsouce dojBtl zprávouHluboce
truchlivou umní milované aPři divadle účinkovala hudba páněsplnila Pohřeb nešťastné ženy

odbýván byl v neděli odpoledne z

domu ] D lonene č 720 sev

ncziiK)riientclné dcery VaSÍ

dítek syna Franka a dcery Mila-

du Olgu Bělu Libuši a Jitku
Zarmoucené rodině projevujeme
srdečnou soustrast1

Kořínkova Celkem řečeno divadlo

bylo zdařilé neboť obecenstvo
Projevujeme tímto nejanlcí-nřjS- I

aiiiiBtraať vážené rodlní p
Vác Dun-n- nad úmrtím milené
jích dcery

ZE SOUTH OMAIIY 33 ul na hřbitov Laiircl tlil) Mllostenkyopouštělo síří v nejlepši náladě
— V Lincoln byl ve čtvrtek od en více podobných divadel k ta— Čtvrtý červenec minul ltos

South Omaze beze vší vážnější kovým účelúmlpoledne uimrcen v nádraží Bur-

lington dráhy spravovač kar Geo iMILOSTENKY

— Bohatý výběr rámců a obra
Eisenbach Dostal se nešťastnou

náhodou mezi dva nákladní vozy
zů jakož 1 zdařilé zvětšování obra-

zů naleznete u Anny Novákové

KH vřelá aouitrať naRe zmír-
ni nczmřrny ínl Válí přátelé
draíl

dovolujeme aobí tímto svou nelí-
čenou a nejhlubití souatraat Vám
orojevitl Nechť íaa zahojí tuto
bolestnou ránu jel neiiproanym
osudem Vám zaaaena bylal
Vfiřte la truchlíme a Vámi

Rodina Burianova

Nw T jrk Carvoncs im

byl tak pomačkán že za několik
10Ď sev 34 ul South Ornátu

nehody Od časného rána až do

poledne tropen byl na ulicích pe-

kelný hluk střelbou z revolverů a

výbuchy všelijakých prskavek
avšak vše álo se v úplném pořád
ku Odpoledne však se lidé z

ulic vytratili a v městě zavládl ne

rušený klid

minut zemřel
Svědomitá obsluha Za všechnu

- V Fapillion odešla pí Chas Franlifka a F J Fille
Lincoln Nebpráci se ručí

Sharpová na návštěvu ve čtvrtek

— Zábavu spojenou a veřej-

ným cvičením pořádá

Četa závodníkQ Til Jed Sokol
v sobotu 18 července 1903 v síni

Kotíroví na 20 a Q ul v South

Omaze Začátek určití v 7:30 hod

večer Vstupné osoba 35 centů

Účinkovali bude chvatně známá

uniová kapela Frankova Ct obe-

censtvo upozorňujeme že četl
tato dobyla druhou cenu četovou

na státních závodech a 9 jiných a

doufáme že nás všichni příznivci
naši hojnou návštěvou pocti a a

našimi hochy ae před odjezdem

- Dříve než koupíte jinde zaodpoledne a dům nechala na sta
děte sí prohlédnout velké zásobyrosti čtyřem svým dltkám Nej-star-

z nich Mletá dívka vařila
— Nejlépe zařízený obchod

řeznický a uzenářský vlastní
byvši vyvolána ven nařídila

úplně nového zboži střížního let

ního spodního prádla a vůbec
všeho co v obor tento apadá do

obchodu jejž vláslni

JOSEF ZELENY
Vyslovení slu trastlmladším aourozencům aby oheřl

na 31 a b ul v bouth umaže v

obchodí jeho naleznete vždy velký
udržovali Za chvilku přinesl

před započetím koncertu Nedo-

statek Číselný byl plně nahražeo

nadšením přítomných Aplaus byl

nadšený a z plna srdce a soliaté

byli Štědři na přidávání Nejpozo-

ruhodněji byla sola paní Kaženy
Maturové slavné primadonny Ná-

rodního divadla pražského Její
plný bohatý hlas vydávat zvuky
bez napínání byla umělecká v te-

chnice zvuky její byly přesvědčivě

výrazné takže přivedla posluchače
v nadšení v němž je stále a stále

udržovala Na konec každé písně

propukli posluchači v nadšenou

bouři aplausu pocházející z nad-

šení vyvolaného umělkyní Krása

jakou se přednáška primadonny
Maturové nese jest rozkošná

Slyšeti takovou umělkyni jakou

jest pani Maturová jest požitek

příliš vzácný pro Cedar Kapídse
Hudební jakož i dramatické umí-

ní poiíná rychle stávat! se mezi-

národním a není žádné příčiny

proč by Cedar Rapídse neměly sí

opatřili vfce hvězd aby je navití

vily"
J í Maturová musila po každém

Čísle dálí něco k lepšímu a jedno

bylo krásnější líbeznější a dojí

roavější druhého Zviáítfi ty roz-

košné přednesené naše národní

písně ku konci Skutečná umělky-

ní dovede jen vložili v ně to kou-

zlo tu něhu Pévkyaé odměněna

byla čtyřmi krámými kyticemi

jeden z chlapců konvici a pelrole- - JOSEF ŠTĚRBA

v 6 3014 — na O ulicivýběr všeho druhu čerstvého výteč
lem nalil trochu oleje do ohně a oa závody župní fádní pobaví ného masa Uzenářské zboží jeho Pan Štěrba obchod ten řídí delšíkonvici obsahující gallon petrole- -

iž čas a vzorným jednáním stáletěší ae té nejlepší pověsti Neni také

divu neboť jako jest pan Zelený

ct rodlní p V ItiireSe nad (Sm-

rtím milé dcerypostavil na krb OhcB vzpla
K hojné návštěvě zve

Til Jed Sokol South Omaha

— Minulou středu odpoledne
hojnost nových příznivců nabývá

osvědčený mistr řeznický tak 1 p Má též na skladě velký výběr
Pavlík který pro něho uzenářské

nul a konvice vybuchla při čemž

všechuy tři ditky byly hrozní y

Vyběhly ze světnice

jsouce zahaleny v plameny a tyto

krásaých obrazů jež velmi vkusnědoručil tajemník požární a poli-

cejní komise Bergrjuist městské zboží vyrábí nemá sobi rovna levní rámuje Ti kdož jednou

Přljmítež přátelé ujiřímnou
nuíl soustrast nad ztrátou Vaíí
drahé

Mllostenky

čestná jí budiž pamSťl

Rodina J Janákova

—- V pondělním večerním za
přispěchavšími sousedy oa nich u Štěrby koupili dosvědčí vám že

oikde tak dobré zboži výhodněji
nekoupíte 47— tm

sedání městské rady podal finanční

mu klerku sdělení pro mayora a

městskou radu ohledně povoleni

peněz na vydržování' požárního a

policejního odboru v roce 1903
Na vydržováol policejního odboru

udušeny Třináctiletý chlapec a

3letá dceruška byly popáleny smr-

telně jedno dítko popáleno ne

MILOSTENKY

kterou krutý osud tak záhy z

kruhu VaScho vyrval V tak
velikém bolu Vulcm pfljmčte
niiHl souatraať

Hodina J A íbli
Prajfiie Neb

výbor zprávu vykazující odhad vy

dáni ve fiskálním roce počínají Vzorní zařízený a hojně zá
cím I srpnem Dle odhadu toho (obeoý hostinec vlastníbezpečně a čtvrté lehce Třinácti

pro příští fiskální rok počínající bylo by třeba na vydáni celkem

1 1 75463 Na jednotlivé fondy
letý chlapec zemřel v omažské

nemocnici ve čtvrtek večer a O srpnem žádá se na městské
Jan Jlartofl

na aev záp rohu 30 a Q u

Vždy čerstvé pivo na Čepu nejpřipadly by tyto obnosy: Na všeradí $18000 a na vydržování po
žárníbo odboru $30000

uzdraveni druhých dvou dítek lé-

kaři pochybuji Též i jleté děv obecný $33500 požární $18885
lepší vina a likéry a nejjemníjší
doutníky Rovněž i chutný zá— Velké přízni krajanů těší sečátko jíž skonalo policejní $17980 osvětlovsci

$14000 vodárenský $t4oookniJ C VOSÁCEKrůží z nichž jedna byla od Anny — V Table Rock přišel o život kusek jest u Bartoni k dostáni

Zajděte k Bartoňovi jednou a ruchvatní známý hostinský na 31 bovní $3500 parkpvní $800 vo

leboí a registrační $1400 kanceul Má státe na čepu čerstvé číme vám za to že podruhé při
lářní potřeby $1000 oprava ulic

pivo a také chutný zákusek jest jdete k němu opít 17x101

85letý ConradGeisfíeld nalézající
se na ceití do Sterling a bydlící
blíže městečka tohoto Ffi poku-
su přejiti trať za vlakem jenž ná-

hodou couvl aby mohl býti připo

$7000 ruzsudkový $11698 úro
vždy po ruce Na skladě mi hojné

Náprstkové JCD a jedna byla od

Sokola Páně B Jansovo aolo na

křídlovku bylo též rozkošné i on

musil přidat a odměněn byl též

krásnou kyticí Sola slečny Smi

thovy na housle byla též nadšeně

přijata i ona musila přidit a od

— Dříví vápno cement plastkový a iimofovací $48500 dobrozásoby výtečných kořalek vin a nelhltibaiTímto firojcvnjeme
soustrast ct roditii ptd výhodní koupíte 11 Crosby Vůc HU- -likérů Nyní zase obdržel nové činný $1000 nájemní $3000

tiskový a oznámkový $3000 na

NejupřímníjSI soustrasť
projevujeme rodiní Vác a M

Burelových v nezměrném jich
zármutku nad nenahraditel-
nou ztrátou milované jich
dcery

reHa imd ztrátou milované dceryKopielz-Case- y Co Maji též velké
zásoby těch nejlepfích kořalekjen k němu ještí jeden vůz sražen

byl stařec k zemi a přejet koly výběr všech druhů uhli Zkuslývězeni a živeni vězňů $1000 nakteré velmi levni prodává Neaměněna byla kytici Doprovázení zadního vozu Nešťastnému muži
Milostenkyodvážení ametí a na zdravotní od budete spokojeni 1 váhou i dokoupíte jinde zeptejte se u něho

brotou zboží Úřadovna jest nabor $3000 pojištění $1000 1na ceny 45x01
všech koncertinto na piano panem

Janem Mokrejšem bylo znamenité

a bezvadné " Mllostenkyrůzné $í7oo Odhad tento může

byla pravá noha pod kolenem

ujeta levá zlomena a kromi toho

utrpěl pohmožděnin lak vážných
že zraněním za nedlouho podlehl

KRAJANÉ když zavítáte do
N ulici mezi 34 a 35 v Joh neo-

nově pozemkové úřadovně 6—městská rada opravit! před roz
South Omahy a budete ai pfátiSlavné pěvkyni české dostává se

hlubokouprohlédnouti zdejší jatky obraťte — EIcKSfitní a pohodlní zaří Kéž čas zmírní
bolest vsíil

vrhem daní pro rok příští Loni

mělo město na vydání celkemMrtvola jeho dopravena byla do

Sterling
ae na itarého hostinského ' zený hostinec vlastní

Kil víehojlv řas zmírní
boleat VaHII

Za řád Dobromila í U6ZČ1JJ

Km Iliindhaiier přvds

Maria II LetovaW taj

Omaha t larvanna W

velmi lichotivého uznání i od hu

debního krilikt listu anglického
Nelze se tudIŽ divili když hudeb $151280 Jan Červený Rodina F a JV SvoMovvýchV Lincoln přišel ve Čtvrtek VÁCLAVA MBELKU

v L 3701 Q ul Jfoine Furnlture Co oa roku 30 a O ul v So Omazeoí kritikové čeští v nadšených

chvalozpěvech se rozplývají had 505 aev 34 ul v bouth Umažena západ konci mostu kde sa vždy Rfzný Mrtzův ležák stálena čepu
v 6 hod večer o život Leon Gar-den-

noční posluha v Lindetl

hotelu Inženýr spozoroval Že

tělo Gardenrrovo vězí mezi ná

má na akladé hojný výběr nábytdomluvíte česky a vysvětleni obvznešeným uměním pí Maturové

Těšlrne se upřímně na koncert a ne ku koberců kamen a pod Zbožídržíte Obsluha co nejvzornější
Nejlepší vína likéry a doutníky
Mimo to má na skladě hojné zlso

by výtečných kořalek které propochybujeme že se lěší nařl každý prodává se za hotové nebo na výVÁC D1BELKA maj zkušenýkladním elevatorem a druhou po
tipřlnný Cech a kaž Já věrná hodná splátky Výborné zboží dává levněji než k'Ie jinde Jdete- -hostinský 1 3tídlahou a vj prosni nebožáka z
Češka Upozorňujeme Čtenáře vzorná obsluha 34—- Ve středu odpoledne podá mw sonstrasti !
naše na bohatý program kterýž

nebezpečné situace Než Garde-nr- r

jenž byl asi 25 let stár byl — Jeden z nejlépe zařízených

li kolem neopomeňte se v hostinci

tom zastaviti neboť tam najdetn

vždy pěknou společnost a Červený
vát vždy ochotni obslouží

tak pomačkán že za nedlouho
ny byly v policejním soudí příru
čím okresního návladního M'nt

gomerym žaloby proti Peter Uvi

koncertu bude proveden Nízké

vstupné dovoluje přístup do kon groceroích obchodů vlastní
zemřel

certu každému a proto a důvěrou NclurrtcCuriSf
BOH HORAČEK

v čís 3008— aoio Q ulckovi Frank Kuruessovi Robert — Krajané již potřebují dobrou— V Nemaha řece utonul před
Oliverovi Paul Wisenbergovi

očekáváme že Sokolovna bude i

neděli večer do posledního misie Zda obdržíte zboži vždy čerstvéminulé riterý odpoledne joletý prácí zubařskou nechť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubníhoOacsr Grayovi a Otto Schoultzo té nejlepší iskosti Na tkladěmladík Lemuel F Goldsberry tčka vyprodána Nemůžeme ani
lékaře dra Baileyho jehož úřaví kteříž obviněni jsou z vraždy velké zásoby mouky a všeho druhu

krmiva Vzorná obsluha a zvláště
Aiibtirn-Še- l ae ie soudruhem svým
G'0 Ilaysem koupat a když přišli dovna nalézá se v 3 poschodíPoláka Thomase Leabioise Ob

Paxton Bločku Omaha 8 —žalováni jsou z vraždy druhého milé zacházení a odkupníky získářece rozešlí se Když se Hays

věřili že by mohl někdo tak vý

tečné příležitosti k ušlechtilé zá

baví svévolně propásti

Zprávy oflobnt

slupni Asi v 5 hodin byli vězilo ly tomuto obchodu lak obrovskou

Oznámcuí ňmrli a dlit&yzdanl!

llliibokím žalem sklizni
vsm přátelům a

známem lo nii milovaný man-jt-

a otec

Antonín Maftlnda
dne 2U řervna VX)i neiljiroanou
smrti vyrván byl z rodinního
kruhu miteho Moíno-- poní-ku- d

zmírnili ntmmfirnf tiol nát
nud nennhraditeltioii ztrátou mi-

lovaného manžela a otce byl to
zajiaté tifWenf projev iřízii a
přátelství drahému zeatiulému
uCIiiPiiý jukoz l upřímná úíaať
přátel a známých již v zármutku
náa potč&itl ae snažili

Jt milou jHivlniioatf naSÍ
vzdátl srdečné diky víem tím
kteříž po dobu nemoci a při po
hřlm naíelio manžela a otce nám
Jak nikoli v Zmaohem vy pomoh li

zejména vSiik vřelé diky na(a
plutí pp Ond Křikaflovl Krant
Mutoii&kovl a Krant TrokeSovl
act lozt Hvolxxlnch Zednářů
(Kree Miiaous) za neocenitelné
služby iřátelaké jakož I víem
těm kdož drahého zeanulého k
poslednímu (KtKeinku doprovo-
dili Díkyvteml

Antoni Maalndn
truchlící manželka

Frantlíek Milada Olgt MU
Llbuae a Jílka dítky
Bulla Nfib I (ervanca 1

vujemuct rodlní p Váo llure-S- e

nad tieniihraditaliiou ztrátou
milené dcery

Mllostenky

Přejeme Vám přátelé drnsí

ahjr vaeliojlví řaa zacolll tuto
hluliikou ránu nelítoatnym osu-

dem Vám zasazenou

Kotliny

M B a St li Lttovtkjch

Oroiiha S iarranca IMiS

pro Goldsberryho vrátil nalezl na

břehu pouze jeho Šaty Učinil Listárna redakcevé předvedeni před policejního přízeň obecenstva 47 — im
soudce Kinga a ježto tvrdili že Pragtte Neb--- V zájmu pravdyooolsch a po delším hledání — Omažský Dramatický odbor

J mrtvola Goldsberryho z řeky vy dosvědčujeme že oa osudném

zkomolení názvu divadelního kusuTělocvičné Jednoty Sokol sehráljsou nevinnými odložen předběž
ný jich výslech na úterý 7 čer

— V pondělí navštívil nás panr
lovena v neděli večer v South Omaze

věnce Petr Uvick dán pod zá— V St Faul vnikli neznámí operetu České Atnazonky S po
F L Novotný od KushvilIeNeb

kterýž zavítal do Omany v záleží

tosti vynálezu stroje na pletí cuk
ruku $3000 ostatní pod záruku

dosud lupiči do řeznického ob tišením doznáváme že kusem tím
$1000 každýchodu Geo W Wests a dobyvše to dodělali se ochotníci naši úspěrovky Pan Novotný námi sdělil

- Letošní deštivé počasí nase do pokladny zmocnili se S34 1 5 chu oeboť se Ubil všeobecní jakie v Kushville a okolí měli rolnici
drobných penězích West na

"Vosí hnízdo" v "Psí hnízdo''
nemá viny onen Čespesák pisatel
zaslána onoho nýbrž sazeč jak

jmejiž v soukromém dopisu sdě-

lili pánům tazatelům a příslušným

vysvětlením Činíme tak proto

abychom učinili přítrž nesprave

dtivým a příkrým útokům na ne-

vinnou osobu

Vyd "Pok Záp"

se c hojného potlesku jímž účintři roky po sobi dobrou úrodu tropilo zajisté mnoho skoti na

majetkách a tu mnohý z vás budeštěstí večer téhož dne uložil kující odměňováni byli soudiliV minulých dnech dlel
potřebovat buď atavrol své nad dalo Pořadatelé byli spokojeniOmaze návštěvou p Vác Kubát všechny bankovky do své pení

ženky též i úspěchem morálním neboťobčan ze Cedar Rspids la Přijel
zvrdnouti aneb na lepši místo je
přestěhovali V každém případě- Ve Fairvíew nynějším dose podívat na syny své p C II byla a(B do posledulho místa vy

prodána a obecenstvem naplněnamově W I Bryana oslaven bylKubáta smírčího sudího v Omaze obra"'e se vlak na krajana
JOSEFA ŠRÁMKA je to zajisté pěkný důkaz o vlasle

a pana I L Kubáta lékárníka spůsobem okázalým člvrlý červe

nec Slavnost pořádána byla Fair na 19 a W ul který jest zkušený necké probuJilosti krajanů aouthškolního radu v South Omaze —
a osvědčený jíl stěhovač domůview Jeffersoo klubem jehož je

Vystavením ae průvanu v pře-

hřátém stavu přívoli se jisti rtu
hlost údů Použij St Jakoba Oel

pro rychlou úlevu Zahřívá a

činí údy ohebnými

NeDOcbvbuieme že ie mu u nás omažakých neboť byli pamětiivi
úCeln divadla toho — přispělJelikož již dlouhá léta řemeslem

Bryan předsedou v krásoém háji

NiolSi soastrast

rodlní Hu reíoví v Jejich nena-

hraditelné ztrátě jediné nadfjl-pln- é

dcery

MlloHtcnky
Pán potřiila

Rodina Beránkova

líbilo
tímto se zaměstnává ručí v každém Matici školské Úlohy byly tenpoblíže farmy Bryaoovy a sáčast
ohledu za práce mu svěřené Uči tokráte rozděleny zdařile neboťnilo se ji obrovské množství lidíJos Vopálka níte dobře kdyi ae na něho cotak Ie obrovský stan 150 stop

NA PRODEJI NA PRODEJI

Dobré vlkodavy (Wo:í dogs) z
předatavilelé hlavních úloh byl
ve svých Živlech Paní HudeČkonejdříve obrátíte 45x101dlouhý a 80 stop Široký nemohl

ŘEZNÍK A UZENÁR

Mejpohodlnéjf íeskou síň
vlastni

"Váo KZotóra
na 20 a Q al Kouth Omaha

V pohodlné nálevné Jest Vždy výborný
ležák na Copu vyber térh nejleptích
doutnfko výtečných Ukérfi a pravých
Befaliovaných vln
Prostranná útulná místnost spolková

zamlouvá se sanis a ct spolky české na
naleznou v Ho Ouaza lepil pohodlní IM
a levnéJM Též i sin taneční nemá v 8o
Omax rovné a protož ct spolky české
nclnt dobře kdyl před pořádáním zábavy
Jakékoliv přeptají se u majitele na pod-

mínky Přísni krajana porouéí se

TÍC IOTÍBAy

Čistého plemene mladé i slaré lzevá v úloze Doroty—Vlasty námv sebe pojmouti ani polovici jich' — Veškeré úsilf p J Koutské

na 5 aWllllam Ml Po 1 hod odpolední dostavili se do ho aby přiměl přehlížecí komisi obdrŽeti za ceny levné v Nebrsska

City Neb Dotazy České neb an
ženu emancipací nadchnutou lépe

podati anad ani remobla Tyshromáždění řečnici a zaujali mí ku spravedlivému odhadu majetkni v iUb Ttdjr axltspli vbr tontUha
Bia Ttxho druhu Jaknfl vtatnfob vfrob-k- t

sanátakCB Kaput ního na saoaiko blesky očíl Ta neskrotiteloá odsta na plošině Slavnost zahájil korporací bylo marným Soudce

V
(
I

}

í

glické rodpoví ochotní obratem

pošty Tom Kaatner Nebraska

City Neb 43xam
hodlanostl Není divu Se uteklEstelle rozhodl ve čtvtek odpolen)lru'a vas a Buarnat pnjanw

Zboíf dovili a můžete ai Je obleA
modlitbou rev Harry Huntington
načež předneali řeči W J Bryan se manžel její rychtář Kolčavadne Ie přehlížecí komise nemělaaati telefonem Tel A 1VZZ


