
Pokrok Západu
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ Sbírka na Jos Řípu

Ku sbírce na Jos Řípu jemuž

ším generálním guvernérem atlan-

tické divise započne nepochybně
mezi Cordillerami a Bluefields

Shromaždištěm vládních sborů je
Divoké sny
a vyrušovaný

jaou dčsné následky NEZÁŽ 1VrVOJSSTI
Jiný toho úkaz jest

rEoixxjrJb k sJtiiljTJ
Oba tyto příznaky prozrazuK nezdravý stav třlesnf Přejete-l- i si brzké

ho pozdravení začntte uživati

Dr August Koeuig's

chuť k Jídlu

AKEKDED ARTICIES OF IMC0RP0RATIOH

ťhaaalaf tha Nama of Pohrok Kapala

Prlatlag Coropanjr ta "Tli National

Prlutlna Company"

Kwow Aix Mm t Them Pkmíkm that
ata apclal meeting of the Htuckholdars of
lbe Pokrok Západu Prlntinirlkraipany a Co-

rporation org niized and exlHtlnír uodur aud by
vlrtue of IIih luwa of the Htate of N bradka
beld at the olttceof aald oompnoy In Omaha
ItouglasUouniy on Haturday the I4tb dar
of Januury kW under and pursuant to auall
for auub meeting duly paaaed by tho B ard
of Oirectora of ald company anl publtnlwd
ta the Pokrok Zapa u oonrormlng m all re
pitcts tolheprovUlons of the oriitlnal arilctea
of tbe ald cutnpany tbe aald Arileltw of

wuro auiendod au aa to read aa
follows
Artlclea of Incorporatlon of Tai National
Phintino Uompanv:
We tho nniuraitrned do bereby ataoclate

ouraelves Into a body poli tlo and corpnrme
under the naine of National Phintino
Gompixt Bn do adopt tbe following artiolua
of Inaorporatlont '

Ahticim I The name of thla Corporation
ahall be Tu NationaIj Phintino Uompanv
Aht 2 The principál pláce lor the trannac-tlo- n

of tne bnalnes of anld Corporation ahall
be In theOltyof Umaba Uountyof Douglas
and Hl ate of Nehraaka
Akt 8 The ireneral natureof thebnaineaa

to bn transacted by Ibia Corporation auall be
topiiiitand imblinh monthly
weckly and dali)'
newHpapera and do guneral Job prlnting
book bliidlng lithoirrannlnK andengravlng
Aht 4 The authorized Capital Htuck of

sald Corporation ahall be Tweniv-ťlv- e Thou-aan-

Hollaia dlvldud Into Two Hundred and
Flfty 8barta of One Hundred Dollare eaoh
wblcb aball be iransferable In aucb a tuanner
aa uiay be provided In the a nud inay
be laaued from tinie to tltne by a rotě of a
majority of alock lnaued and the namtier ot

be aa ordered by the Board of
řaymeutaahttll no ahareanall be sold for lem
tban One Hundred Dollare each
Akt RThe thneof commencementof sald

Corporation ahall be the Tweniy-flrs- t day of
Octolwr 1HH9 and the tlmeof termlnatlon of
tbe aaine aball ue the Twenty-flrstda- of

IM4 unloaa renewed or dlaaolvedaooner
by a vouj of s of tbe tlapkal BtocU

tbereof
Akt o The hlirhest amount of indebted-nes- a

or llalilllilm to wbk h Huld Corporatloo
can at auy time Mibloct Itself hll not

the aimi of ťlve Tlioimaud Dollaru
Ku0OO0 excepi for icrounda andbulldlnaaot
such biiHlmiia If It shnil be dwlded to buy
and bulid snchand nootherbondcdor raon- -

3

Ony jitě povzbudí

— Ve schůzi konané v úterý v

kanceláři Dra Schindela usneseno

bylo pókusiti se aspoS zdali ne-

mohl by býti dostatečný obnos

peněz sehnán ku stavbě samo-

statné nemocnice Společnost dala

by se inkorporovati a prodávala
by akcie po {10

— Slavná městská rada zdejší
odhodlána jest nastoupiti dráhu

Šetrnosti a ponžvač někde zaČíti se
musí — začíná u veledůležitého
funkcionáře který pověřen jest
odvážením zdechlin psích z ulic a

prázdných pozemků south-omaž-ský-

Účty občana toho zdály
se býti neobyčejně vysokými a

proto nadále musí podati podrob-
nou zprávu o každé mršině odve

zené Musí udati místo kde byla
nalezena barvu a vůbec celý po-

pis psa jméno majitele a pod
Rovněž tak přísné účty budou

vedeny s komisařem ulic Rossem

na něhož bylo stěžováno že příliš 4

mnoho počítá za dříví na spravo-
vání chodníků

J

Podnikayost Američanů v Kubě

Syndikát amerických kapitalistň právě
uzavřel koupi rozsáhlých pozemků poblí-
že Santiaga hodlajíce tu zbudovati roz-

sáhlé doly na dobývAní železné rudy
a nežli uplyne pět rokft přetvoří Yankee
podnikavost tamní loudavý spBsob životn
v ruch obchodní působivosti a čilosti
V tom samém poměru přetvoří Hoste' ter
Stomach Bitters člověka tělesně sešlého
a chudokrevneho v člověka plného zdra-
ví a síly Naplní žíly v těle krví čistou
zažene nezáživnost a osvěží mozek Dodá
chuti k jídlu napomáhá zdravému spán-
ku a pak-- li řivy j?ou rozrušeny Hostet-terov- a

hořká je utiší Též vůei nákažli-vý-

výparům dobře účinkuje co ochran-
ný lék

T7"ročrLl zpxáv--
a

pojliťujfcl společnosti

State Farmers Mutual Ins Co

tt Soíitla Oeqíl XTab

za uplynulý rok koniici Al listopadu 1808

Obnos pojistného 1422437500

MAJETEK
V hotovosti 47M71
Cena náhvtlcti v písárně atd 87H65

Rozmanitá ůlty 1Sth3
Úhrnem 667&t

POVINNÉ VÝLOHY:

Obnoa mzdy a komle 04061

PftíJMř:
PoDlfttkv T hotovosti bíhem roku 3MV
Zbytek v pokladně VI pros 18U7 49Ť067

úhrnem (1130402

VYDANÍ:

Vyplacení ztráty nhném
Komise mzda a úhrnní vlohy _80N57

Ubrnem 6AT!á3l

Zbytek T pokladně SI pros 1P98 475171

Ubrnem tl 130402
B R Stuvffer tojtmrdk

Pánům úřadníkům spolků

f!fini ínhohodnO knihv iako Leacr--

řrs Journal denní knihy a jiné od

náboru n ťoKroitu aoaau

BOSTON

před nedávnem pouliční kára
usmrtila synajedinou to podporu

přispěli následující krajané: Po

řioo: Ant Křeček A V Kunci

po 50c: James Naiberk R V

Miškovský Rud Havelka Jakub

Sbamberger Ondř Křikač Anton

Novák John Šafář po 25c: F J
Kocourek J Tesař R Wenelt
Václav Hrabík F Pokorný ze

Schuyler Frank Svoboda Jos V

Kašpar F Fanferlík SF Roku- -

sek po 15c : Šindelář ze Schuyler
Celkem $790 Mimo této částky
odevzdáno bylo p Řípovi panem
J M Tobiášem ze Soutb Omahy

{2500 obnos to který svěřen byl
mu slečnami Annou Deml Marií

Krátký Annou Strnad a Marií

Strnad které prémii obdrženou na

maškarním plesu skvostnou skříři

daly do výhry Za všechny lístky
není dosud skolektováno a jakmile
tak se stane bude p Řípovi ode

vzdán i zbytek z výhry vyplývající

Oheň v lodíničích

Ve vládních loděnicích v Brook- -

lyně ypuknul o půl sedmé ve

středu večer oheň a než byl uha
šen způsobil za více než $1000-00- 0

škody Mnohé pěkné modely
a vzorky bitevních lodí jejich
součásti a plány byly zničeny

Záznamy a modely Maineu vyho-

zeného v zálivu havanském též

shořely Škoda na budově odha-

duje se na {350000 na strojích a

materiálu na {400000 Ostatní
ztráta se počítá na modely mapy

plány vzorky a pod Jak požár
vznikl není dosud známo

SOUTH OMAHA

— Dr James Kelly povolán
byl ve středu do městského vězení

aby ošetřil ránu na hlavě Willi-am- a

McCreagora způsobenou
Johnem Dunnem Lékař vytáhl
malou kuli z kůže na hlavě vě

a prohlásil že pora
nění je lehké Později dostavil se

do vězení John Dunn a udal že

McCreagor vloupati se chtěl do

jeho obydlíja při tom že on po
něm střehl
— Místní společnost pro osvět

lování elektřinou pomýšlí prý též

na dodávání bybné síly různým
závodům za měsíční poplatek
"— 1

Myslíme žé j'éjiiálo našich

čtenářů v South OmVfce kteří by

nebyli známi s p P J Barrettem

městským radním v South Omaze

Jak se nyní dozvídáme založil týž

pozemkovou a jednatelskou společ
nost pod názvem Barrett Compa
ny a zanáší se obchodem pozemko

vým i pojišťovacím Má na prodej

loty v South Omaze v různých
částích města nejvíce ale v Části

východní mezi našimi krajany
Též má na prodej farmy nejen v

okolí Omahy nýbrž jinde v Ne

brasce a jiných Státech Písárna

pana Barretta nalézá se v čís 423
sev 24tá ulice Přejeme panu
Barrettovi v jeho novém podniku

hojně zdaru
— Ctěné obecenstvo tímto upo

zorBuji že Jakub Svačina mladší

(syn bratra mého Jakuba) není

pro mne nížepsaného při-iím- ati

nějakých objednávek ná

grocerie aniž nějakých peněz
V úctě Petr Svačina majitel
závodu druhdy Svačina Bro's

— Jedna z největších pozem

kových transakcí uzavřena byla v

těchto dnech mezi South Omaha

Land Company a dráhou Union

Pacific Zmíněná společnost za

koupila šest čtverců půdy mezi

Commercial ulicí a pruhem země

kudy čestné právo obdržela a mezi

C a I ulicemi Jest to celkem 37

lotů Ještě více pozemků bude prý
zakoupeno dráhou Union Pacific

Z jara započato bude se stavbami

a kladením kolejí při Čemž velké-

mu počtu dělnictva dostane se za

městnání

— 10 krásných domovin

Brown Park v ceně {400 až do

$1500 — 9 lotů mezi S a U

mezi 17 a to ul za {200 jeden
3 loty mezi Q a S a mezi 17

a 18 ul za {173- - jeden — 1 lot s
domkem o 3 světnicích na 18

blízko U ul čelící na východ

{400 — 3 loty na 24 mezi S

U ul za {600 jeden — 2 loty na
sever vých rohu 23 a S ul po-

dejte nám nabídku — 2 loty na

22 ul iižně od S ul: lacino —

3 loty na 20 východně poblíž S

ul velmi lacino — Dům a lot

blízko rohu 19 a W til $1000

majetek pojištěn na {900 — 75

plátných lotft v Albríght —Máme

pěkné loty ve všeck Částech města

a v dosahu třídy dělnické
The Barrett Company 423 N 24

Str South Omaha Neb

Telegrafické

Presiden i francouzské republiky
náhle zemřel

President francouzské republi-

ky Felix Faure zemřel náhle o

10:15 včera večer Kolem 6 ho-

diny zavolal na svého soukromého

tajemníka jenž ve vedlejší světni-

ci se nalézal: "Není mi dobře

Pojďte ke mně" Povoláni byli
ihned lékaři avšak v 8 hodin ztra-

til president vědomí a rodině
oznámeno že na jeho zachránění
není naděje Srdeční mrtvice byla

bezprostřední příčinou náhlé

smrti

Zpráva o smrti Faureově půso-

bila jako blesk z jasné oblohy Z

prvu nepřikládáno jí víry ale když
úřadní prohlášení vydáno zmizely

všecky pochybnosti Na rtech

každého chvěla se otázka: "Jak
bude dále?"
Rozrušené poměry ve Francii

zimy jsou všeobecně a tu pováž-

livý státní převrat nenáleží nikte
rak do říše nemožností Toho byl
si vědom sám Faure Když těšen

byl že silná jeho konstituce těles-

ná přestojí krisi odpověděl:
"Nemohou tomu věřitiapodlek-nu-l- i

kdo může zaručiti bezpeč
nost republiky?"
Francois Felix Faure narodil se

20 ledna 1841 v Paříži Ačkoli

byl pouze synem truhlářovým
dostalo se mu výborného vzdělání

Obchodem nahromadil ohromné

jmění poctěn byl lůznými hod-

nostmi a konečně zvolen do nej-vyšší-

úřadu republiky

f Nástupce Faureftv volen bude

ve společném zasedání obou sně-

moven francouzských

V Praze v Josefově pozbyl ji-

stý řidič elektrické káry nadvlády
nad strojem a vjel do průvodu ži-

dovského pohřbu Několik lidí

bylo odházeno na strany ale ni-

kdo vážně neporaněn Zprávu
tuto šroubují němečtí zpravodajo-
vé na hrozný skutek antisemiti-

smu — V Chebu došlo na něko-

lik pouličních výtržností k vůli

tomu že tam nebylo povoleno
zřízení Bismarkova pomníku
Purkmistr Gschier vzdal se ve

spravedlivém rozhorlení svého

úřadu

Vídeňské" l&sopisy zuřivě se vrhly
na mladočeského říšského poslan
ce Dra Karla Kramáře který za

stupuje v poslanecké sněmovně

okres jičínský Příčina tohoto

výbuchu žurnalistiky jest ta že

dr Kramář uveřejnil v pařížském
měsíčníku "Revue de Paris" po

jednání ve kterémž kromně jiného
praví zcela otevřeně že trojspolek
patří do starého haraburdí a při-- i

rovnává tuto ctihodnou allianci

ku starému rozladěnému pianu
na které se jenom zřídka kdy hra-

je — Ježto Dr Kramář je jednou
z hlavních opor Thunova mini

sterstva je pochopitelno že jeho
vyjádření vyvolalo nejen v Rakou-

sku ale i v sousední říši německé

pravé zděšení a následující po
něm zuření

Z Berlina se sděluje že rozpoč

tový výbor říšského sněmu přijal
onu část vojenské předlohy která

pojednává o reorganisaci armád-

ních sborů členové středu ci

národní liberálové a

radikální unionisté hlasovali pro
předlohu kdežto radikálové ně-

mečtí lidovci socialisté a polští
členové hlasovali proti ní Mi

nistr války dříve již požádal vý-

bor aby vojenskou předlohu ne

míchal so světovou politikou

Skvělý úspěch nové národní půj

čky dostatečně prý ukázal něme

ckou sílu v očích cizích národů

Mnichovské časopisy sdělují že

když Aguinaldó studoval na tam

ních vysokých školách velmi dů-

věrně stýkal se se studujícími

inženýrství na polytechnice Agui
naldó dal se též zapsati jako člen

sociální demokratické strany

Madridský časopis El Carreo

orgán dona Carlose přináší dopis
od starého nápadníka trůnu v

němž tento zakazuje svým stou

pencům súčastniti se zasedání

sněmovního během jednání o

smlouvě míru

Z Londýna w sděluje že známý
cirkus Barnum & Bailey nevrátí

se již do Spojených Států Maji
telé sorgaoisují anglickou společ-

nost s kapitálem 12000000 t
kteréžto čistky James A Bailey

upíše třetinu

Z Managua Nicaragua dochází

zpráva ie president Zelaya rot
hodnut jest potlaČiti za každou

cena vzpouru jel v provinciích

při atlantickém pobřeží vypukla
Boj mezi vládním vojskem a po
vstalci pod gen Reyesem dřívěj

Acoyapa dobře vyhlédnutý stra-tégic- ký

bod blíže ramene řeky

Sagovia kdežto povstalci utáboře-

ni jsou v okolí Chile

Z KUBY

V Havaně s náležitou úctou

vzpomenuto bylo nešťastných ná-

mořníků kteří zahynuli na nebla-

hém Maineu 15 února 1898 Ve

středu ráno vlajky na všech lodích

v přístavu havanském spuštěny

byly do půl stěžně a vyčnívající

trosky rozbité lodi ozdobeny zele

ní a vavřínovými věnci z nichž

jeden věnován byl
'
kubánským

klubem Odpoledne okrášleny

byly hroby obětí hrozné katastrofy
na hřbitově Colonském a katolický
kněz Sherman dostavil se v úpl- -

ném rouše církevním aby četl

modlitby k čemuž jak se pochlu-

bil Ghavanský biskup povolení

vydal' Komodor Cromwell pod

jehož dozorem smuteční obřady se

děly poslal však kněze domů

Havanský biskup nechtěl totiž do-vol- iti

aby také protestantský ka-

zatel pomodlil se na hřbitově a tu

rozhodl Cromwell že se raději

obejdou bez jakéhokoli duchovní-

ho obřadu Slavnort částečně

pokažena byla tím Že gen Lee s

prapory z druhého pluku illinois- -

kého třetího nebrasského prvým
dělostřelectvem z Maine baterií

druhého pluku těžkého dělostře-lectv- a

a kapelami z illinoisského a

nebrasského pluku přišel násled-

kem nedorozumění potiě
Proslýchá se že lodní vykládači

a přístavní dělníci v Havaně při-

pravují se ku strajku Až dosud

pracovali čtrnáct hodin denně za

průměrnou mzdu í 175 ve Španěl-
ském stříbře Požadují $1 ve

zlatě za deset hodil price a dojde
asi k vážným výtržnostem nebu-de-- li

jim vyhověno Srážka mezi

nimi a americkým vojskem mohla

by míti osudné následky v této

době všeobecné napjatosti

Brigádní generál George Ernest
ze štábu generálmajora Brookea

dokončil prohlídku asi 900000
porcí masa v armádních skladištích

Shledal že méně než dvě procenta
masa byla zkažena Jedna bedna
v každých deseti byla otevřena a

prohlédnuta a rovněž každá bedni

jež zapáchala Maso zasláno bylo
z Armourových nakládáren

Gen Gomez odejel ze Sagua do

Santa Clara Na své cestě byl
všude nadšeně zdraven a oslavo-

ván '"

TRŽNÍ ZPRÁVY

Cbxagn 10 února 1899

Trb obilní nytl ochableji! 8 natnlym
mlroejitm poCsuini nliliijn ie te neiplulty se

nejhorai ohiTy a Iknila na oelmoim oblil uenl tak

ciiaCnnu jak aa dalo ocekárat Plenice jert pro
to ochablé a niííl tt v Callfarnll iptsobc- -

ny Ikndy lurbem Červení {falu t prodává
se la Tllí pro krřtun 73% a pro Eerrenc 72

Jurka g £ 70 trrilá M at U
Knkurira též Jcot ochable iM a n'žíi iislo

2 85'4 at rb% pro krtb-- ai 37% a pro let
anecS7M at 7 i

Ore' tel ceně ochabnul a líce klesnul Cislo

i na 7]( bily 29 '4 ai S0'4

Zito prodává ss ta 6%V4c

jKÍmeo t ceny vyMí aa ai K%
Lněná semeno má lei cena peruoa a vyiií
117 KáDadui ll 19

Semeno boJInkuTé Ul motta y) Jest ca K 40

JcteloT $8 SO

Botexi dobytek má aynt ceno ochable}!

Ztláltni lleJlepUiTynruné tníná ly jatrťif pro-

dávají as po 15 75 al t 0 Pěkná po $5 40 U

tito proeirediil S0 rl a nlokrn-u- é

tt 01 al UW Voly k i rn jaoa po 83 V I tl th
voly ut-f-- U 13 U 14 70 jatecul krávy a Ja

lovíce 12 00 a$4 00

Vtpťivý dobytek ▼ nlnnlyrb dnech valní v

cen oi babiinl 1'rodává as aynt lehký po f155 al
f377 Vt a liikj 8JU at II 87

Omxba 16 ánora 1891

PHvos hovězího dobytka není valným ač po
měrná více krmených v14 anab Mpe trlmo ne

spíná Tykrmmyta m nyní přiválí Dnes přivá-

áVuo bylo 89 náklalt a Kan-s- a CVy přímo da

Jatrk Caoy lana nyní ochablá a slili vyitiaaja

pikný" dobytek k lira kťrýl ss plati nyní lápa
Dnes prodávali sa voly vitá a po llil U f 4 7)
a nejvyW cena dodlana byla ll St krávy Ja

Utni a Jalovke jm po 14 50 al ll 00 a voly k li- -

rall SlallSO
Vapřový dibytck Jit tál eeay ochablejll

aCknliv pomériiá as lak nízká lako V Chlrafa
Platt as ad' %Z 'J st 13 71 vtUiaoa 13 57 U
13 M

8 nasUloa oblevou přiváli as opet hojotjl
vajec a eraa ksá Ioca Jsoa aa 18 eeatl
Máaln prodává aa levni: obyčejná domácí

V hrnitát 10 al I lc nellepei atolni U al 14c
a maalovra Ja eeay ryMi l al tle
lrábrl Jest nyní opit ny pevni]) a vyMí

Slrp c 11 vá pmlávaji se sa í c iablU a a' Ur
kwbny a buay ilvá 7 aablté a krucaoi 11 vi

al aai'111 Hatil
Hramrory pékos trocha atooply Nejleflli

v ytiW-- oa pw 54 al KI miyjaá 4tí al 4oe
Jablka setrvávají drshi Ul al 81 It aad
Mrd pik o ♦ biy je n U al m

Seno d rfirá pridáváae sa aVklal T toaa
4ny káli udává nám Nebraaka HKie

Leataer Oo l Nebvaska Oty Ja
£el Čia- -

Solená vyWM Saídá váhy Ub 8 8- bjííllb VIJ
" "a vypAJrnfm tnara 1U- "kuiaké velká kltt 0O al tM
" " malá lw al l aa

Cáatefn vytřelá H svata levaijl ael vyla-let-á

Byrová 1 eeat levněji ael vyate4á
St Loaia M áaora tm

Xbm byla paralea cnr achablejl! rik
4sr aa annikad aWpllla Prodává as 6a 8 aa
74e_ pr fcváwa 71 "ji pra h rvaaet TO Tvráá

ast77H
Eska Hov Jaat tál eeay ethaMejM 1 1 81%

sve kvV M a lei rao fj%
Revf Oriaaaall éaajra

ovlaa J eeay peraá a vyval asaiilaaaá 8t

Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladě velké mnoZstvíspt- -

sů zábavných a j)oučných ze všech
možných oborů Divadelní spisy má-

me všechny jež jsou k dostání v růz-

ných sbírkách Pište si o a
obdržíte jej zdarma Adresu jte jedno-duš- e

Pokrok Západu
Omaha

VY G SLOANE & CO

obchodníci s

' v íisle 407 409 411 sev SS ulice
South Omaha i

JBBaaaaiBa— --Telefea W
Zboži se Drodáví dle libosti buď za botoví

neb na splátky 41tf

G H BREWER CO

--Jsrti' fmn

pohrobnícl a pfijcovatelé koni
420-4- sev 26 ul 80 Omaha Neb

tf Baaaa Telefon Silaotl

FRANKE BLISS "prodavaí
K O ULISS nrndavaí hověz dnbvtlrk
JOS BLISS prod ovci a (fen mu
H BLISd prodá vaí dob vapK

Kterýkoliv z nich pracuje v aajmn'
svých zákazníka

Joeph Bliss
fcomisiorář se žirím Aolijtkem

230 New Exchange Bldt

OMAHA NEBSOUTH - -

Všemožní péSe věnuje se viem zfavlklia
zasylatelam WizbS Vaie jest uoilví tádéóa

Tržní ceny na požádáni
Franc Welmann vSeobecě ▼ Oolfaz ta

znímf co řádný a Svědomitý mul a ochoten
obslouží krajany v řeči ieskí

JJdšlujeme ceny

3 ýudahy'3

DiamondC Mvdlem

Zafleme vám zdarma seznam een

ti prémii jei udllujeme
ial-dém- u

odhupnlku Piíte:

SO OMAHA

NEB

f STORE

) QQ Qrt
a kalmuky f " QUlvU

za $490
1 Vybhe ai dle libovůle a

$12 a $15 Aj nnVI V onlekn aneb ninskti byi VIII

$10 $13 a $13 timnlkĎ V UU

a kalmukft fshmujfcl veikeri
maiské ceJovlnřnť obleky ehe-vioto-

inuriké oblek v 8 tweeal
Nátek obleky re soken doma

tkaných Jakoi I vláMDkovca
kairnfrfi — aneb veikeré aani
tké Eimnfky a kalmaky al po
klad prodávané ta $10 al $1

ayaf mfilete ai 1 nich vybrali ta

0490
- Stály $1(100 al $1500 Jtdm

Indobiednuxa aball ever becontraciea
b?' rporunon
Art 7 Tne hubneš and affalra of aald

Corporation xhall beconducied by a Roard if
Dlrectors flve In number who aball be ehoaen
by lbe Stockholdera ut tbnir annual meeting
each ahure of atock hnvlntr one vole wlilch
electlon aball be held on the Hrst Baturday ol

Apríl ot each year and they auall hold ofHor

for one yeur or untd thelr auccora are
elected and quallflcd A majority of the Board
of DlretTtoisdhall forma quorum for ihet runa-actlo-

of buaineaa Tbey aball adopt tlir
necřHxary rulea and for tbe tranaac
tlon of bUHlnena and ahall recolve a oouipen-aatio-

n

of not more I han Ten Dollara a year
for thelr aervlrea Vacam les on tbe Board
lhali bo H II od by the reuiainlnic Diroctora foi
tbe balance of the unexpired term
Akt 8 The offlcera of aald Corporation

ahall be a Prealdent who ahall aiso be a man-aRlii- g

editor a Trenaurer and Hecretarr whw
' lhali be cboaen by the Board of DirratoiR in
auch manner and perform auch dutiea
aa lbe of sald Corporation may pre- -

Aht0 WheneverOne Handred and Twenty
Sharea or moreof atock lhali bare bern d

for tbe aaochitlon aball be deemrti
oriranlind aa a Corporation and Iherpupoa

lny aubscriberorauiiai-rilier- a forover Elxbiy
Bnarua luHy van a nieeiniK or me aunwnuera
at aomeauitahte pliwe In tbe cltyof Umaba
for the oloction of ort) cent by glvlnj notice
thoreof for not leaa tban one week in tbe
Pokrok Zípadii newpMper
Aht 10 inay be made by the Cor-

poration not lncoiiíletent with tne iaw or
tneae art lcl- -

Aht II Tbeae artlclea of Inoorporalloa
inay be auiendod by a vote of two-thlrd-a of
tbe atock upon notice by the Board of Dlrect
ora lo the Btoikhoidera of not leaa than two
weeka piiollnhed in tbe Pokrok Západu or
aeni by mail
In witneMa whcreof John Roelcky president

and Jobu Krecbler aecretary rexpectlvely
of aald oompany have hen-uiit- o algued tbelr
namea tbe aecond day of Pebruary A D UM

! ' JOHN UOSICKÝ Preat
In preaenoe of : JOHN KBECHLBB Sacy

Fre-- Wallwey
V A Soubrada

BTATtnr NrBRÍBKA I

Cobntt or Douoi-a- i f

John Rosický president and John Krecbler
aeuretary mpecilveiy of the National Prlnt-In-

Company beliiK llrat dul iworn each

aeverally drpotM and aaya that lbe facto
tated In the foreuolní Instruou-n- t are true
that aald anwilal inpeilnif of uckholderi waa
duly called by the Board of Dlrector of the
Pokrok Ztpudu Prlntlniř tkimpany that
notlceof all mee lug waa duly publihrd In

the Pokrok Západu and all tbe procei dlnira

protrldod In tbeorlxlnal Artlclea of IncorpoN
atlonof the pokrok Západu PrlntluR i'o for
amemllnat aald Artlclea of Incorporatlon were

©omplied iriib In all renpecU that 109 oř SUM--

wert) r'pr--nte- l at aald meeilnv that aald
Artlclet were amended aa alxjve Maled in
due forra by a vote oř 147 for and Si hitu lnut
aald amendment And further afBant aaytb
not
JOHN ROSICKÝ JOHN KRECnt-E-

President Becretary

flubacrlbed In my prmence and aworn to be-

to re me tbe 2nd day of Kebruary liMl
-- _ FKANK W BANDHAUEB

1 notahial I Notáry Pobíle
1 íau f

Zprávy spolkové

ítád Palacký 1 ZČBJ

Třetí neděli tohoto měsíce (19

února) odbývá Řád Palacký č t

Z Č B J mimořádnou schůzi

kteréž se všichni členové laskavé

úSastnčte neboť jest důležité jeď
nání na pořádku

Podp Sokol Tjri l 1

odbývá pravidelnou schůzi příští

pondělí dne 20 února v síni spot
kové Jan Chteborád taj

Viiclmi lékárníci taročujf Chantwr-laln'- t

Cuugb Uemed a kaidéma vrátí

n(u) kdo do VToiívánf dvou třetin

lábvliky by abledal ie mu lék ten

nepomohl Jest nejlepilm lékem na

avAt v rjádn chřipky kaile naatuze

nl záškrtu aneb modrého kaile a jet
příjemní m k užívání I bezpečným
Zametl veikeré zlé následky x uattu

tni lakoi I zánět Pie di87H2
— f 0

' in

H itMA 1: ř r?
VlfcUVi&UUlil 1

Tímto dosvědíujl ie mi

bylo vyplaceno Západ Čeako

Bratrskou Jednotou prostřed
ntctvliu p F J Fejfara at

pokladníka pojištění po mém

zetnfelén manfeli v obnosu

1000 zatef vzdávám řád a

Jan Etický a celé Z Č B J
srdečný dík a odporuiujl tuto

Jednota lem tím kteří k

jakémukoliv spvlku přistou-

pili míní

Anně fferrsm

J

na 1S- - o UDovLgrlsis ia1
nyní nabízí jedinou a poslední příležitost v roce

koupiti

LACINÉ OBLEKY
Celý ná5 sklad šatní rozdělen nyní jedině na a díly a z

obou těchto oddělení máte neobmezený výběr za

následující dvě stejné ceny totiž:

Mužské I18 $20 a $25 obleky
a mužské $ao a $25 zimníky

Máme neobmezený výběr mužských Jio I12 a $15 )

obleku a muž io S12 ai5 svrchníkft kalmuka )

I

aa m '

Vyberte ti dle libovfile 1 ve-- ETT
íkprvph mnJkv h tl8 AA nrtr '

T _ J _ VII 1 11 1

aoixo oiiieau neoxemt Mil
viech tíh muJskvch VJUU
tld a ti'i limn fká a kalmukáV

zabrnajlclch nejlf pM vlněně I
kstmfrové obleky DejlemncjMí
oblrky t vlnéné prííe tkané j m

obleky hedvábím 1 aatinem

pidAtvaně obleky oxdohoe
ikoUké oblek js obleky clay
wrted Útek a Princ Albert
obleky Jaiol i všechny 118

#30 a $25 timofky a kaímaky
mfttete ai a nich vybrali u

$990
8toJÍ Od 11100 do $2500 Jedea


