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Slavnostní odhalení pomníku VNOVINKY Z ČECH
Volba koná se až v pondělí Pří-

ště tedy oznámíme výsledek
Dva skvostné vlaky

PO DRAZE

UNION PACIFIC

vydané ku slavnosti strženo přes
200 zlatých hlavně přičiněním
dam

Nakladatel spisů Václ Beneše

Třebízského' pan Topič zaslal v

den slavnosti na místě věnce 15

zlatých ve prospěch místních chu-

dých
K pomníku položeny družička-

mi dva nádherné věnce z nichž

je ve psi a lepe v něm nebude

Cechové nemusí se proři rozpalo
vat on dokoná a brzo Ale

budou-l- i hlasovat Češi proti vy
rovnání pomohou Němcům v je

jich plánu Pro předlohy pak jak

jsou hlasovati pak nelze Tož nut

no: nez to co je a co stalo Dy se

zákonem dle § 14 nezlepšeno hle-

dět parlamentně zlepšiti — a tím

voličstvu finančně aspoň trochu

pomoci' To je usnesení české de- -

egace Jak dopadne skutek po
známe Dnes pouze referujeme
ač soudíme že vyrovnání vůbec

parlamentně se nedokoná
Ve Vídni je z toho zle Nikdo ne

ví kudy kam nikdo co bude Dnes

zdá se že je levice v neprospěchu
ale my tomu nevěříme Náš ná-

hled byl rázem ukončit parlament-
ní nejistotu vlastním české delega
ce zakročením Taktika ale jí prý
tom brání Nuže národ musí

čekati Dočká se ovoce z této trpě
ivosti? Bude Thon uznalý i ko

runa?
Nevíme nevíme zdá se nám že

Thun tak pevně nestojí
Za týden povíme více a budeme

rádi i vy s námi donutili nás sku-

tky k tomu abychom doznali že

my jsme se mýlili

Nové ministerstvo rakouské! Jak
kritické bylo a je dosud postavení

Thunovy vlády ve Vídni toť pa-

trno z toho že nynější ministr

vyučování hrabě Bylandt pra pří-

pad že padne Thun už se dohodl

s baronem Chlumeckým o novém
ministerstvu levici příznivém v

němž mimo jmenované oba parta-fír- y

byl by také ministr krajan če

ský ale z Moravy a to doktor Žá-

ček

Čeítl anarchisti V Evropě po
hnusném činu netvora Lucheniho

panuje proti anarchistům pravé
vzbouření I svobodné Švýcar
sko dosud iim útulku skýtající

vypovědělo jich už do padesáti
V Rakousku se po anarchi

stech pátrá Všude shon cena

na hlavu skoro Ale anarchisté
čeští zdají se míti ze shonu ra-do-

Ve středu byla aspoři plná
Letná lístků letáků potištěných

slovy: "My jsme tu taky —čeští

anarchisti" Že policie si

mohla nohy uběhat aby lístky
sebrala rozumí se Ne

udělal si konečně nějaký přítel
našich "baldůV tak se říká poli- -

dobrých těch "vlastenců"
lekraci?

Slovanská církev proti latinské na

postupu je ač dosud není postup
ovšem příliš zřetelný Takž pa

pežským rozhodnutím bylo usta-

noveno že ve chrá nech slovan-

ských v arcidiecésích gorické é

a záhřebské kde konaly
se obřady slovanské po 30 let nej
méně má i na dále a to už trvale

a výhradně konati se bohoslužba

hlaholsky Kdy dojde i na

Čechy? Kroky se dějí Zmí-

nili jsme se před Časem v době

klerikálního sjezdu v Praze o akci

ve prospěch české bohoslužby
Švýcarský vikář Čech dr Iška

právě objíždí celé Čechy a propa
guje tuto akci silně Posledně

meškal v Nové Pace kde odbla

sována resoluce proti Římu a jeho
latině a pro očistu katolicismu

Jen houšť!

Klerikálům ovšem je akce proti
srsti bnažl se posmívali se cesté
Iškovč i ptají se — veze n prý
ssebou proces Husův — - ale —

pod škraboškou smíchu srší
vztek 1 Schůze v Pace do tisíce

občanů navštívená bude panpáte- -

rům dlouho v uíích znít

Boj o mandát Ač dnes málo ra

dosti i cti poskytuje poslanecký
mandát v Čechách tož přece jsme
zase — v boji Jak jsme psali po
sledně dr Slavík vzdal se man

dátu a po něm hlásilo se o vzácný
list neméně než 6 pánů Někteří

ustoupili před poradami pošt
mistr Baar až naposled a tak zů
stali na bojišti jen kandidáti dva:

dr Maxera z Jindřichova Hradce
a zámečník Kratochvil ze Žižko
va Důvěrníci národní strany
svobodomyslné prohlásili se pro
dr Maxeru jednomyslně Ale jak
bývá když dojeli domů zvrtkal
se mnohý a v týdnu zas prohlási
li se t Leských Budějovicích živ
nostníci ze skupiny volební pro—

Kratochvíla Konány schů
ze bojován boj Ve schůzi 1

Jindřichově Hradci ale dr Maxe
ra "káp božskou" Prozradil ie
má syna c k úřadníkem a Ze by
někdy pro jeho kariéru musil po
levit Toto doznání ovšem způ
sobilo poprask Strana svobodo

myslná musila Maxerovu kandi-

daturu odvolat a o nové teprv se
usnese ťan Kratochvil zatím o--

panovaL Te téX Mladočečh ale

po mandátu tooií velice a proto
rrcti kandidoval

Beneše Třebizskébo v

Klecanech

Klecany někdejší působiště vel

kého vlastence básníka a kněze
Václava Beneše jehož jméno vry-

to jest hluboko v paměť českého
lidu octly se těsně před velkou

významnou a dlouho již pečlivě
připravovanou událostí před od-

halením pomníku jímž vzdán tr-

valý a zasloužený hold muži je-

hož nejpřednější cností byla vrou-

cí velká láska k vlastnímu náro-

du láska hořící mohutným pla-

menem spravedlivého posvátného
nadšení Od časného jitra dne
26 září sjížděli se přátelé před
časně zesnulého "klecanského ka-

plana" k slavnosti jejíž program
pro neočekávané překážky totiž

opožděné dodání bronzového po-

prsí pomníku posunut z hodin

dopoledních na dobu polední
Přečetné spolky místní pražské i

venkovské deputace celé zástu-

py obecenstva ubíraly se od přívo-
zu vltavského v Malých Kleca-

nech silnicí malebně se vinoucí
středem strmých skal a mírně

stoupající do Klecan kdež ury-

chleny poslední přípravy s pílí
vskutku obdivuhodnou
Po většině v stejnokrojích a s

prapory dostavily se různé spolky
a jednoty
Celkem sešlo a 'sjelo se k této

slavnosti klecanské jež byla vzá-

cným projevem uznání a lásky k

Třebízskému a jeho spisům přes
5000 osob Slavnost pak sama
měla průběh následující: Spolky
a jednoty pohybovaly se s hud-

bou a banderiem v čele od seřadi
ště "Na vinicích" kolem zámku
na náměstí na jehož mírném ob-

lém amfiteatrálně se rozkládají-
cím svahu na úpravné plošině
stojí pomník Třebízského hrdé to
dílo sochařské a kamenické s pod
stavcem z drobnozrnné žuly a po-

prsím bronzovým
Školní dítky klecanské vedené

učitelstvem s praporečky v bar-

vách zemských a národních v ru
kou utvořily kolem pomníku ma

lebný kruh jejž sevřely vlající
prapory čety sokolské a spolky
ostatní Obecenstvo tísnilo se v

hustém davu po celém náměstí a

mírném návrší pod zámkem kdež-

to zástupci spolků literárních a

uměleckých zastupitelstvo obecní
osobnosti blíže súčastněné za

ujaly místo vedle řečnické tribu-

ny stojící po pravé 6traně pom
níku

Za hlubokého ticha shromáždě

ných vystupuje první na tribunu
řečnickou předseda klecanského

spolku "Třebízský" pan Zapotil
jenž načrtnul malebnými rysy vý
znam slavnosti poukazujé k

zásluhám Václava Beneše Třebíz
ského jehož posledním a nejdůle-žitější- m

působištěm byly Klecany
Odešel odtud do lázní aby zléčil
zákeřnou chorobu jež hlodala na

jeho zdraví a nikdo z klecanských
netušil že viděl před tímto odjez-
dem drahou tvář "klecanského
kaplana" naposled

Čtyřiadvacet let sbíral spolek
"Třebízský" na pomník nadšené
mu povídkáři jehož srdce naplně-
no bylo láskou k dobrému lidu
českému a konečně pomník stal
se skutkem Řečník vítá všech
kteří přišli k dnešní slavnosti

všechny kteří znají Třebízského
ze spisů i znali jej osobně a slý-

chali z jeho úst v kostelíčku kle--

canském slova pravé lásky kře-

sťanské slova lásky ku hnětené-
mu trpícímu lidu Českému Prosí

přítomné by nečtli pouze spisy
Třebízského ale provázeli
skutkem četbou vzniklé myšlénky
vlastenecké
Po řeči té odměněné hojným

potleskem zapěl pěvecký kroužek

malostranský "Motýl" dojemný
sbor po němž uchopil se slova

slavnostní řečník chvalně známý

spisovatel pan Václav Stech

Na to došlo k veledojemnému

projevu Když byl pěvecký krou

Žek "Motýl přednesl chorál závč

řečný obnažily se hlavy po celém

niměstí a zvuky velebné hymny
národní rozléhly se po celém pro
stranství Konečně odevzdán byl

pomník předsedou spolku "Tře-

bízský" místní obci kterouž za

stupoval starosta pan lovara v

ošetřování Poděkovav za důvě

ru tu pronesl pan starosta krát
kou však významnou řeč kterouž
vzácná a tklivá slavnost klecan

ski v hlavních rysech skončena
Dozvukem slavnosti byla velice
animovaná zahradní zábava uspo
řádaná "Na vinicích" a večerní

věneček který se konal v hostinci

"u Pokorných''
Za mince slavnostní broiurkv

ITTetízsio "llodlitba za vlait"

f ftrorint Informnoo od zpravodaje "Pok Zip'

V Praze 30 září 1898

Dokonávajfol rakouxk parlament Ministr
Haereurelther padl ttakounkn-uherHk- é

vyrovnáni v malcl Nové ministerstvo?
Či-t- l anarchisti Slovanská národní církev
Ho] o mandát Duch ieských ikol é

sbírky ť&lmllloutý na techni-
cké výstave Maléry s elektrtramv v Tra-

tě Droboty

Rakouský parlament k němuž
celá Europa zvědavě pohlížela v

pondělí 26 září začal První schů
ze byla bezvýznamná Předsedou

byl povolán nej starší člen sněmov-

ny Zurkan jako loni (jenže loni

ho psali jako my dnes — letos ho

noviny píší dle výslovnosti Cur-ka- n)

Tento stařičký muž měl

sněmovnu zahájiti vzpomínkou po-

hrobci na nešťastnou císařovnu a

královnu Alžbětu a pak měl pro-vés- ti

volbu nového presidia Ale

Thun ve schopnosti starce nevěřil
a maie strach z obstrukce určil

aby Zurkan provedl volbu presi
dia hned a teprve nový president
aby proslovil projev soustrasti
Stalo se Nově zvolené předsed-
nictvo je staré: president doktor

Fuchs náměstkové: dr Ferjančič
a Lupul

' Dr Ferjančič pronesl
vřelou vzpomínku na zesnulou pa-

ní a — schůzi odložil na čtvrtek
První den tedy minul klidně až

na to Že levice se volby presidia
nesúČastnila a že z poslanců če

ských scházelo jich několik (Ve

čtvrtek dokonce 8 ! Je to hor

livost! !) V prázdni od pondělka
do Čtvrtka nastalo vyjednávání

Všecky kluby vláda vše se radilo

Nelze uvésti všech kombinac V

Rakousku je marná všecka politi-
cká prozíravost všecka politická
ostrost proto všecky rady a

všecka snesení starší okázala se

nulou a v říši nemožnosti stalo se

íaktum že' po všech radách a jed-

náních sešel se vídeňský parlament
29 září r 1898 t j ve Čtvrtek o

polednách a — nikdo nevěděl co

se za minutu stane!

Teprve po zahájení schůze na

stalo světlo
Včera 29 září celý den tele-

grafické dráty zvěstovaly světu že

je obstrukce rozbita Neosvědčilo
se to Obstrukce žije a bude jen

německý velkostatekse trhl s an-

tisemity Čtvrteční sesse obstrukci

dokázala — jenže v ní změněna

taktika Němci kteří se trhli
z obstrukce staré usnesli se k ná-

tlaku velkostatkářů změniti pova-
hu obstrukce takto: Budou s ohra-žení- m

hlasovati pro první čtení

předloh vyrovnávacích ale dost

Tím chtějí prodloužiti jednání o

vyrovnání které potom teprve až

by věcně se o něm mělo jednati

by celkem zamítli Ostatní ob- -

strukčníci ale vůbec o vyrovnání

jednání budou mařiti stále

Došlo tedy na naše slova Ta-

ktika se změní snad ale situace

celková nikoli Parlament rakou

ský dle nynější situace už života

na dlouze nemá tedy toť jisto
Druhá schůze rak farlamentu

byla uŽ bouřlivá Němci dostali

se do sebe zejména dr Lueger s

Wolfem kterémuž vycinkal vídeřl

ský purkmistr jako klukovi Něm

ci chtěli před volbu kvótové de

putace vpaŠovati vyrovnací přeď

Joby — jak se rozumí ovsem jen
na oko proto aby mohli vzdoro

vat! a bouřiti proti vládě a presi-
diu které určilo na pátek program:
napřed volba deputace potom 1

Čtení předloh Nu a bouře by
la Byl to teprv začátek V pátek
bude pokračování Dr Engel
Wolfiánům pověděl pravdu Řekl
um lak nedávno Němci 1 nozi
bránili aby o vyrovnání se jednati
mohlo a jak dnes snad tčmitéž

kudlami budou horovati na oko

pro totéž vyrovnání ale ne aby je
skoncovali nýbrž aby pro ně vlá

du dva měsíce tahali a až termín

pro vyřízení předloh parlamentem
(termín smluvený v korunní radě

do konce prosince) mine a pak
aby je znemožnili A to je pra
vda Protobyl rámus a — konec
schůze

Ministr Baerenreithr padl Toť

počátek ko'nců Padl protože smí
ru mezi Němci nemohl docíliti ani

jich nemohl přikloniti k plodné
práci Demisse jeho bude v neděli

přijata Za ministrem Baerenreit- -

hem poděkoval te náměstek pře
sidenta sněmu král českého dr

Lippert Myli utíkají —

Vyrovnací předlohy se k jednán

tedy dostanou Bylo by aspoň
slabostí vlády aby nyní neužila

všech prostředků by tvou vůli

proti obstrukci prosadila Bude
mít i tíly ale? Neodpovíme
uvidíme Co počnou ale poslanci
čeití? Němci v obstrukci zúst a

00a aťse tříltí budou tedy Če

chové hlasovati pro vyrovnání?

V jakém duchu se uH v feských
íkolách to dokázali jsme kolikrá-

te Nový doklad podala pak nej-

nověji zemská Školní rada česká
Zakázala ve Škole prodej i četbu
známé vám i "Pokrok Západu"
odporučované nevinné brožurky
"Tisíc slov z českých dějin"-

- —

Za to kněžské a klerikální ne-

smyslné plácanice o zázracích a

zjeveních se prodávají dál

Svatováclavské matiční sbírky

jsou v proudu Bohužel oběta-

vost ochabuje Pověsť o Schnel-lov- ě

dědictví způsobila klamný
názor že Matice má dost a tak
kdo nerad dával přestal hned —

kdo dával omezil se a kdo nedá-

val nedal teprve Dnes má
Matice deficit 50000 zlatých! to
v době tak krutého útisku českých
menšin My oe tomu nedi
víme Matice plní věrně a pocti-
vě svůj úkol ale — my ne Jsme
samá slavnost pomník a na —

duše zapomínáme Nedávno svě-

til se v Klecanech druhý pomník
Třebízskému byl to "truc" po-- 1

mník Slavností jiných náklad

ných máme množství tancujeme

jezdíme banketujeme to vše ve

vlasteneckém zápalu ale mládež

ohroženém území necháváme

hynout v germanismu Bůh nás

naprav!

Půl milion na výslavé konečně

dosažen Šlo to pomalu Vláda

výstavě nepřála podpory která
se očekávala nedala a tak musila

výstava hledět uhradit výloh

vstupným Ale v dnešní bídě a

finanční mizeni vstupné je zlá

věc a překážka a čím vySší je tím

obyčejně menší návštěva Proto

při 30 krejcařích vstupném na

výstavu šlo to volně Ale svatý
Václav pomohl Byl právě "den

pražský" Celá Praha dala si na

yýstavě dostaveníčko a tak pře

houpl se počet 500000 hravě

Půl miliontý byl vrchní číšník z

Malé Strany Emil Fischer Dal

své prohlášení líbit Vesele

Zatočil kloboukem a po zvolání

"sláva výstavě" přijímal blaho

sklonně gratulace dary a poho
štění — Ve středu byla na vý-

stavě též zednická slavnosť "glaj-cha- "

(dokončení stavby) A veselo

bylo všude lidu plno

Droboty : —

Maléry s elektrickými tram- -
v 1

wayemi novinkou 10 prazsKou
jsou v Praze na denním pořádku
Den co den někdo přejet vůz roz-

bit srážka s vozy atd Ve středu

byly hned 4!

Platy úředníků státních a pro- -

fessorfl 1 kněží byly upraveny dle

paragrafu 14 předlohou mini-

stra Kaizla Také důstojníkům
budou gáže zvýšeny i na úřední

sluhy dojde
r Ale — učitelstvo

nedostane nic Proč? Protože je
národní Nedávno bylo

přelíčení s pod učitelem který se

zasnuboval na výdělek maje 200
—300 zlatých služby ročně —

Byl sproštěn viny ač byla doká-

zána Soudcové z lidu osvobodi-

li ho — ze soucitu !

Pohoda v Čechách je letos pra- -

mizerná Psali jsme že obilní

sklizeS byla celkem dobrá ale to

pro jarní silné vláhy Za to léto

bylo suché úžasně suché Tráv

níky shořely Nouze o píce je
veliká Brambory místy jako o

voce isou dobré ale místy ie 1 o

ty nouze Hub letos v Čechách

vůbec není Hříbek je tu za 20
—40 kr jeden ! Ale nejhůř bude

řepou A v té leží kus rolníko

vy naděje Jak té chudáci dobu
dou toť záhada Je malá ale

suchy v zemi tak zaschlá že jí
nelze ani vidlemi ani motykou
dobyt Pluhem jen když trojí k

tomu spřežení a tu se ještě trhá
O svatém Václavě večer sprchlo í

v noci Prorokují se občas deště
Kéž přišly Vždyť není možno

orat sít

Tři lékaři t poradě
(Dle Benjamina Franklina)

"V pádu li jste nemocni tu hned t
předu volíte st za lék to pro čeho má

te nejvíce náklonnsti uiítl v druhém

případě pak volíte si lék taký jaký
zkušenost vin uiítl káze a co zdravá
soudnost vám velí upotřebit! jest nej
lepiím a konečným Když pak ale
lékař NíiktonotL lékař Zkušenost a lé
kař Soudnost dril společnou porada
li poradí vám nejlépe Jakého te léku
vám dlužno volitl "_Tot trpíte II na
tužením lékař Náklonost odporučí
vám Chamberlain's Cough Bemedy
poněvadž jest to lék příjemný lékař
Ztufepost vám Je odporučí poněvadž

v) bojí rychle a trvale a lékař Soudnost
konečné vám je odporučí proto poně
vadl lék tea vyráběn na základě věde

ekfcb zkušenosti a ie přirozeným ule
vojícim vlivem působí na plíce odstra
Haj netdravé přísady 1 krve a tak
eaM áttrajf titota oaviií K dostáni

" denně vynýlany do Denver a jiných
mest Coloradskych jsou- -

The Colorado Past Mail

Vyjíždí z Omahy ve 435 odpoledne
a přijíždí do Denver ve 2 55 ráno

The Colorado Speciál
OpouStí Omanu v 11 55 veřer a při
Jíiďí do Denver ve 255 odpoledne

Všechny vlaky tyto jedou

městy dalekého západu
Písárnu a prodavače cestovních

lístků dráhy této naleznete v čísle

1302 na Farnam ul 100tí

Onta StoTB Bíjair Ws
1207 Douglas ulice

mají na skladě všechny druhy správek
ku kamnám vařícím 1 tupícím nechť

jsou jakéhokoliv jméia neb výroby

O D Kiplinger
na rohu 13té a Farnam

mánijvřtíi vyber

doutníků tabáku
a vfibec vlečh potřeb kuřáckych vemísté

Objednejte si bedničku

lahví

Mi tnuMU

Jest to nejvýtečnejfií pivo
pro domácnost a pro společen-
ské pohoštění Vyrábí

Fred Krug Brewln? Co

1007 Jaokton St
TELirOH 420

Monarch
"BICYKLY"

nej lepší na svété za

$35 až $60

na mírné splátky
u Klenotníka

A B

na 13té a Douglas ul

TOHtnrejte se
o budouciiOHt

svých rodin
SUstoupenímrozvětvenému
rádu

lil E WORLD

Jenl vypláči pojistné

prAvné rychle

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

Hledají se Jednatelé

k saloženl nových Uborft Vhodná pod-

mínky

Dnpllie o podrobnosti lesky neb angli-
cky na vrchního velitele

'
J C ROOT

Sil Bheely Block OMAHA NEB

Výletní
snížené ceny

pro domoviny hledající jakož pro

obchodníky te St Pnul a Minneapolis
Iflnn po Nortb Western tratích
budou společností dráby C St P M

& O- - ustanoveny oa následující dny:
6 Uli 20- - láří 4 Hjna a 18 fljoa a
alce do viech následujících států

a territorií:

COLORADO NEBRA8KA
NORTII DASOTA)

OKLAIIOMA IřCDlAPC TY
IDAIIO

IOWA OREOONi KAN8A8
boutii DAKOTA

BflPriVEHOXA MICHIGAN
UTAH WISCOHIr

MI80OCRI a WTOMINO
Na výletní tjto cestovní lístky
mfiie se kaidý vrátitl kterýkoliv

úterý aneb pátek v běhu 21 do

po koupi téboi Tyto milené

eeny Jkei I jiná kýiená vysvět
lení budou vám sdíleny 1 násle-

dujících písáren:

Calea Depet li á Webster 8t
Omaká Sebr

SS Eebert M eer th
L PaaU llaa

411 Ilcellrf Aveaae
Mlaaeaa!'

44 West ftaatrler U

os Rpatdliic
DalatkC KIbb

neb doptit:
T W TE1K9ALE

onss-i- n 0 r a- - tt rmiii

jeden věnoval sbor učitelů v Kle

canech a drbhý spolek "Třebíz

ský" tamtéž

K slavnosti došla též řada tele

gramů z různých končin zemí ko

runy České

Hluchost nemůže být vyléčena
místními aplikacemi poněvadž se nemohou
ku nemocné c&Htl doutatl Pouze Jest jediný
splisob vyholení hluchosti a to léky konsti- -

kucnlml Hlučnost Jetit sphsobena zapálením
Bliznfah blan lttmulioírh Ktitfuhnvu trubici
Když se tato trubice zapálí cítíte bučeul
v uších a nedoslýcháte když se úplné zacelí
následuje ohluchnuti a DaKlI se záDal neod
straní a trubice nepřivede do normálního
stavu jest sluch pro vždy zničen
DevSt z desíti pfípada hluchosti jest spdso

beno katarem což není nic Jiného než zapá
lení slizních blan
Dáme jedno sto dolar 5 za každí případ biu

chostl (spůs)hené katarem) jenž nemaže
být vyléčen lokem Hall'g Oatarrn Oure te

sl pro clrkuláře—zdarma khtd-k- v

Prodává se u lékárníků za 75c

F J CHENKY & CO TOLEDO O

tS Hairs Family Pilulky jsou nejlepíi

Výstavku Union Pacific dráhy

umístněnou v budově dopravní
neměl by nikdo opomenout si

Fotografie proslulé ká-

ry věhlasného našeho presidenta
Lincoln-- a můžete obdržeti zdarma
od prodavače cestovních lístků v

městské písárně dráhy Union Pa-

cific Farnam ul č 1302 91tí

Pan Josef Wolf

kterýž v přítomné době v Howard

a Valley County jest oprávněn

předplatné přijímati pro všechny
naše časopisy a odporoučíme jej

přízni tamnějších rodáků

Vyd Pokroku Západu

Hospodáře a

Knihovny Americké

Pan A Z Donato

náš cestující jednatel vydal se v

minulých dnech na cestu po jižní
Nebrasce a navštíví všechny čel-

nější osady Prosíme aby příz-

nivci naši mu dle možnosti byli

nápomocni Pan Donato jest
vyřizovati za nás jakéko-

liv záležitosti obchodní

Vydavatelstvo P Západu

Hospodáře a

Knihovny Americké

% um a

Tímto upozorfiujeme naše tam

ní odběratelé že pan J V Culek

přijal jednatelství našich listů a

jest oprávněn v obchodních zále

žitostech nás zastupovati
Vyd Pokroku Západu

Do Selo Oregon

Krajanům tamním oznamujeme
že pan Jos Veselý přijmul jedna
telství našich listů a jest oprávněn
záležitostech obchodních nás

zastupovati
Vyd Pokroku Záp a Hosp

í
'Money Ordry" do Čech

NelbezoecnelSI neilevnřlíí a nellenM vah
sob k zasýliuí pení z Hpolečnoflt tato má opa
třem ku vyplaceni

--
money orurn ji vysia

vených vlude v Čechách kde poSta se nalézá
kam možno peníze laelati dt6bl&k26m2

Ne pres tSOOO 12c

Ne pfes % 500 5c " " 4000 Iftc
-

IUUU oc " " 6000 1HO

" S000 10c " " 10000 30C

s 1 ?ozy

DO TEXAS

VaperwStlelQTs' Snad Tozra rolu

jctioUoTÉ ToniMitcliTlaiáctL

NejlepM dráha do všech míst

Eaasaa ladiaaskéa áxesaí Texasa
Mexika a aa Pacifickém pebteií

Jde přímo do

ahIsoq dtrsurn GmatCsv

'aila Fl VortÍEIIlsboraL
7axhcHo Vaco Tcsp!%

áten Taylcr Ca&sv&v

Crc£V festa Ur--Jl

ara cso ex)FTeájIicejte na Knihovna Aaac

ť — ' 1 fir ti rri ttvixilíS


